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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W KWIETNIU
Dwa wydziały w nowym miejscu

LESZNO > Wydział Rozwoju oraz Miejski Zarząd Dróg zostały przeniesione do kamienicy przy ulicy Słowiańskiej 16. Mieszczą się one na dwóch piętrach. W budynku znajduje
się również biuro pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Miesięczny koszt wynajęcia pomieszczeń wraz z opłatą za wodę, ścieki oraz wywóz
odpadów to 12.000 zł.

Fot. Magdalena Woźna
REKLAMA

Otwarcie ścieżki edukacyjnej
przy ul. Lipowej
LESZNO > 22 kwietnia w dniu obchodów Światowego Dnia Ziemi nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej. Ścieżka pod nazwą„Edukacja o wodzie i ochronie środowiska
przy ul. Lipowej w Lesznie” porusza tematykę bioretencji, łąk kwietnych oraz odnawialnych źródeł energii. Dzięki ofercie edukacyjnej będzie można m.in. uzyskać informacje
nt. działania stacji uzdatniania wody, zapoznać się z eksperymentalnymi zachowaniami
wody w przyrodzie oraz poznać sposoby dbania o zasoby wodne w regionie. Na realizację inwestycji Wodociągi Leszczyńskie pozyskały dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Poznaniu w formie dotacji 80.000 zł oraz w formie pożyczki 20.090 zł. Ścieżka edukacyjna znajduje się na terenie ogólnodostępnym. Można z niej korzystać indywidualnie
bądź korzystać z zajęć edukacyjnych organizowanych przez pracowników wodociągów.

Fot. Tomasz Młynarczyk
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W KWIETNIU
Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Nagroda za kolektor

LESZNO > W 82 rocznicę Zbrodni Katyńskiej odbyły się uroczystości na skwerze przy ulicy
Ofiar Katynia, gdzie znajdują się pomniki pomordowanych oficerów i Matek Katyńskich.
W swoim przemówieniu wiceprezydent Adam Mytych przypomniał tragiczną historię
dokonaną przez Sowietów na polskich elitach w 1940 roku. Wspomniał również o co najmniej 133 osobach spośród 22 tysięcy pomordowanych, które były związane z Lesznem.
Po przemówieniu wiceprezydenta głos zabrał Zenon Jóźwiak, dyrektor delegatury
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który odczytał list wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego. W imieniu powiatu leszczyńskiego hołd pomordowanym złożyli
starosta Jarosław Wawrzyniak i wicestarosta Maciej Wiśniewski. Po uroczystości otwarta
została w Bibliotece Ratuszowej wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej.

LESZNO > Budowa Kolektora Wschodniego została uznana za jedną z dziesięciu najważniejszych inwestycji komunalnych w Polsce. To system odprowadzania wód opadowych
z północnej i wschodniej części miasta, połączone z budową zbiorników retencyjnych
w strefie I.D.E.A. Wiceprezydent Leszna Adam Mytych podczas Europejskiego Kongresu
Gospodarczego odebrał nagrodę XI edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne, który
jest inicjatywą serwisu Portalsamorządowy.pl i Grupy PTWP. Z nadesłanych zgłoszeń
przez samorządy wybranych zostało 25 nominowanych inwestycji, spośród których nagrodzono 10 najbardziej prorozwojowych. Projekt opiewał na 33 miliony złotych, z czego
prawie 22 miliony miasto Leszno otrzymało ze środków unijnych.

Plany samorządowców
SUBREGION > W perspektywie na lata 2021-2027 samorządy subregionu leszczyńskiego będą miały do wykorzystania ponad 51 milionów złotych w ramach nowej perspektywy unijnej. Włodarze przedstawili zadania, które chcieliby zrealizować w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasto Leszno będzie zabiegało m.in. o dofinansowanie na budowę kolektora wodnego odprowadzającego wody opadowe
z Gronowa, powstanie nowych parków, rewitalizację terenów zielonych. Fundusze są
dzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Na jednego mieszkańca przypadać
będzie 120 euro. Tak więc Leszno może otrzymać 32,5 mln złotych, gmina Rydzyna ponad 5 mln, niecałe 5 mln gmina Osieczna, prawie 4,5 mln gmina Lipno oraz ponad 4,25
mln złotych gmina Święciechowa.

Fot. Łukasz Domagała
REKLAMA

Coś z niczego, czyli
fantazja na wybiegu
Polska młodzież po raz kolejny udowodniła, że potrafi. Tym razem w Lesznie poznaliśmy wyjątkowe odzieżowe koncepcje,
które zaistniały w rzeczywistości. Najlepszy projektant zgarnął indeks wyższej uczelni w Poznaniu.
Zespół Szkół Technicznych zorganizował w Teatrze Miejskim w Lesznie
czwartą edycję konkursu pod hasłem
"Szmaragdowy Guzik". Wzięło w nim
udział 43 uczniów z 14 szkół rozsianych
po całej Polsce. Zmagania odbyły się pod
hasłem "Pamięć rzeczy, czyli cyrkulacja
i personalizacja w modzie”. Zadaniem
uczniów było stworzenie kolekcji odzieży z niepotrzebnych tkanin i dodatków.
Rozwiązaniom prezentowanym przez
młodzież przyglądało się jury złożone
z najlepszych specjalistów uniwersyteckich oraz projektantów mody. Brali oni
pod uwagę pomysł i jakość jego realizacji, a także aktualne trendy panujące
w tej sztuce.
Pierwsze miejsce i główną nagrodę w postaci indeksu na studia w Wyższej Szkole
Umiejętności Społecznych w Poznaniu
otrzymał Michał Motylewski z Żor na
Górnym Śląsku. Zaprezentował projekt
"refreSHAFA". Druga lokata przypadła Oldze Filipowicz z Bielska-Białej,
a trzecia – Bartłomiejowi Szewczykowi
z Nowego Targu.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W KWIETNIU
Dotacja ministerstwa
na konserwację sztandaru

LESZNO > Muzeum Okręgowe w ramach programu wspierania działań muzealnych
otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na konserwację unikatowego sztandaruTowarzystwa Gimnastycznego„Sokół”. Sztandar zostanie poddany gruntownej konserwacji, która będzie polegała na uzupełnieniu ubytków
płatu sztandaru oraz odczyszczeniu. Po zakończonym procesie konserwacji znajdzie on
swoje stałe miejsce na wystawie„Na styku światów. Historia Leszna od XVI do XX wieku”.

Fot. Muzeum Okręgowe w Lesznie

Nowy prezes MPEC
LESZNO > Bartosz Rzeźniczak został prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej. Tym samym zrezygnował z funkcji radcy prawnego Urzędu Miasta, którą do
tej pory pełnił. Nowego prezesa spółki wybrała Rada Nadzorcza. Według wyjaśnień wiceprezydenta Adama Mytycha, który w imieniu prezydenta Łukasza Borowiaka pełni
nadzór nad MPEC decyzja była związana z przedłużajacym się zwolnieniem lekarskim
prezesa Krzysztofa Majchrzaka.

Fot. Tomasz Młynarczyk

REKLAMA

Nowe miejsce zbiorowego zakwaterowania
LESZNO > W budynku dawnej pływalni Akwawit, a ściślej w salach konferencyjnych
powstały kolejne miejsca zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.
Utworzono tam 44 miejsca pobytu.

Fot. Tomasz Młynarczyk
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W KWIETNIU
Wystawa w Archiwum Państwowym

LESZNO > W Archiwum Państwowym zorganizowano wystawę pod nazwą„Plany miasta Leszna w zasobie kartograficznym Archiwum Państwowego w Lesznie”. Przedstawia
ona zamierzenia urbanistów, które na przestrzeni 200 lat miały być realizowane na obszarze Leszna. Ciekawostką niech będą plany z okresu niemieckiej okupacji, które dotyczyły doprowadzenia do Leszna kanału, budowy portu rzecznego i utworzenie ogrodu
zoologicznego. Najstarszy prezentowany plan ukazujący zabudowę z końca XVIII wieku
pochodzi z 1820 roku. Wystawa będzie czynna do końca maja br.

Nawierzchnia asfaltowa
w Wilkowicach
POWIAT > W Wilkowicach przy ulicy Mórkowskiej na poszerzonych odcinkach drogi powiatowej układana była pierwsza nawierzchnia asfaltowa. Umowa podpisana ze spółką Strabag obejmuje przebudowę 2,6 km ulicy Mórkowskiej , od skrzyżowania z ulicą
Dworcową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309. Nawierzchnia zostanie gruntownie przebudowana i wzmocniona. Zbudowany zostanie również ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ulicą Dworcową do ulicy Krętej oraz chodnik po stronie południowej od skrzyżowania z ulicą Dworcową. Zamontowany będzie również radar wskazujący
prędkość pojazdów.
Inwestycja kosztować będzie około 6,9 mln złotych, z czego 4,7 mln złotych stanowić
będzie dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład / Program Inwestycji Strategicznych.

Wsparcie powiatu
dla OSP

Fot. Łukasz Domagała
REKLAMA

POWIAT> W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisano umowy na dofinansowanie przez powiat zakupu wozów strażackich dla OSP z Rydzyny, Lipna, Kąkolewa
i Krzemieniewa. W 2022 roku samorząd uchwalił wsparcie o łącznej kwocie w wysokości 200.000 zł dla czterech jednostek straży. OSP Rydzyna otrzyma 50.000 zł na zakup
lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4, OSP Lipno 50.000 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, OSP Kąkolewo 50.000 zł na
zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a OSP Krzemieniewo 50.000 zł na
zakup specjalnego samochodu pożarniczego GBA. W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski, wójtowie i burmistrzowie
w/w gmin oraz komendant miejski PSP w Lesznie Sebastian Kozłowski, prezes Oddziału
PZOSP Arkadiusz Pawlak i przedstawiciele czterech OSP.

# NIERUCHOMOŚCI
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Odpoczywaj nad jeziorem blisko miasta
Któż z nas nie pragnie mieć własnych czterech kątów gdzieś na łonie natury? Teraz jest to łatwe, jak nigdy przedtem. Firma K2
Nieruchomości oferuje domki tuż nad brzegiem Jeziora Dominickiego - to niespełna 30 km od Leszna.
Inwestycja będzie składać się docelowo z 33 domków wybudowanych w technologii szkieletowej na płycie fundamentowej. Całość utworzy małe osiedle o wysokim poziomie bezpieczeństwa, a to za sprawą ogrodzenia i monitoringu wizyjnego.
Każdy domek podzielony jest na dwie sypialnie i pokój z aneksem kuchennym,
a także łazienkę i pomieszczenie gospodarcze. Miłymi dodatkami są dziesięciometrowy taras oraz kawałek ziemi do wyłącznego użytku właściciela. Obiekty mają
dostęp do bieżącej wody, kanalizacji, prądu oraz klimatyzacji z funkcją ogrzewania.
To sprawia, że faktycznie można będzie w nim zamieszkiwać nie tylko w okresie
letnim. Wnętrze domków będzie przekazane kupującym w stanie deweloperskim,
natomiast na zewnątrz są one kompletnie wykończone.
Zdecydowaną zaletą osiedla jest bezpośredni dostęp do linii brzegowej Jeziora
Dominickiego oraz pomostu. W sąsiedztwie działa klub żeglarski, dlatego każdy,
kto będzie miał taką potrzebę, może rozwijać się w zakresie sportów wodnych.
Na razie do użytku oddano dwadzieścia trzy domki. Właśnie trwa budowa kolejnych czterech. Ceny zaczynają się od 339.000 złotych brutto za domek.
Inwestycja firmy K2 Nieruchomości jest warta rozważenia, zwłaszcza przed rozpoczęciem sezonu letniego. Tutaj znajdziesz to, czego potrzebujesz - spokój, relaks
i bezpieczeństwo. Wszystko w znakomitej lokalizacji, zaledwie 30 km od Leszna.
Warto sprawdzić.

Biuro Sprzedaży
Ul. Ostroroga 8A
64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

(18/2022)

www.domkiletniskoweboszkowo.pl
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# GODNE UWAGI

Zoobacz Leszno
Mini zoo należy do ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Leszna. Nic w tym dziwnego, Park
1000-lecia to największa enklawa zieleni w mieście oferująca
mnóstwo atrakcji. Leszczyński zoolog to także miejsce pełne
tajemnic i zagadek.
Pisanie historii bywa naznaczone piętnem. Próba zbudowania narracji z fragmentów rozmów, lakonicznych wzmianek, urywanych wątków, cząstkowo
zachowanych dokumentów czy wycinków często skazana jest na domniemania
i prawdopodobne wnioski. Czasem jednak zupełnie przypadkowo można dokonać ciekawego odkrycia.
Pewnego październikowego poranka zaproponowałem żonie kierunek Bałtyk,
zapraszając na kawę i ciastko. Po godzinie drogi jesteśmy już w kawiarni
mieszczącej się w poznańskim biurowcu.
Popijając kawę, przeglądam znajdującą
się na stole gazetę. Trafiam na artykuł dotyczący poznańskiego zoologu. A w nim
informacja, że zwierzyniec w 1945 r. rozpoczyna przejmowanie zwierzaków ze
zniszczonego ogrodu we Wrocławiu oraz
likwidowanego w Lesznie. Moja pierwsza myśl brzmiała: „Jak to?”. Wszelkie
znane mi publikacje oraz nieistniejąca
już tabliczka w leszczyńskim zoo informowały, że zwierzaki, albo nie przetrwały okupacji, albo zostały wywiezione do
Niemiec i ogród przestał istnieć.
Skontaktowałem się z Dobiesławem
Wielińskim, autorem artykułu. Pan
Dobiesław poinformował mnie, że informację znalazł w jednym z numerów
Kroniki Miasta Poznania, lecz nie pamiętał numeru.
Z uporem maniaka wertowałem kolejne wydania i trafiłem. Spotkałem
się z autorem artykułu, Panem Janem
Śmiełowskim, posiadającym zapiski

dotyczące przekazania zwierząt z Leszna
do Poznania. Okazało się, że wojnę
przetrwało mnóstwo zwierząt i dopiero na zlecenie Bazy Zoologicznej przy
Ministerstwie Kultury i Sztuki rozpoczęto likwidację placówki.
Do Poznania trafiła m.in. hiena (która
zamieszkała w słynnej lwiarni), borsuk,
lama, lis, dziki, sęp, jeleń czy niedźwiadki. Warto na moment zatrzymać się przy
tych ostatnich. W pierwszym transporcie przekazano samicę, a w kolejnym
samca. W międzyczasie poznański zoolog otrzymał inną samicę, na skutek wymiany z Łodzią. W kolejnym roku na
świat przyszło młode, ale brak informacji o matce. Czy „misiek” z Leszna pozostał wierny swojej partnerce? Pytanie
pozostaje bez odpowiedzi…
Kolejną ciekawostką jest także transport
przez Leszno zwierzaków z Wrocławia.
Sporym wyzwaniem okazał się przewóz żyrafy. Podczas przejazdu pod wiaduktem kolejowym przy obecnej ulicy
Poznańskiej trzeba było jej przygiąć głowę oraz rozstawić przednie nogi.

Reaktywacja zoologu
Przy okazji Centralnych Dożynek
w 1977 r. wokół stadionu żużlowego –
głównej areny wydarzeń, zbudowano
miasteczko handlowe. Jednym z elementów miasteczka była wyspa łowiecka, która stała się wielkim przebojem
i zrodziła myśl o reaktywowaniu ogrodu zoologicznego. W Parku 1000-lecia
zbudowano kilka wybiegów, szałasów

i wolier, do którego trafiły zwierzęta eksponowane podczas wystawy łowieckiej
(m.in. dziki, bażanty, kaczki, łabędzie,
kozioł czy sęp płowy znaleziony w okolicach miasta).

Upamiętnienie
Pod koniec roku 2020 w parku przy
ulicy Berwińskich postawiono tablicę,
przypominającą, że i tutaj (po przeniesieniu z ul. Poniatowskiego) przez pewien
czas znajdował się zwierzyniec. Na portalu kultura u podstaw dostępny jest artykuł „Zwierzyniec w Lesznie – historia

prawdziwa” dotyczący dziejów zoologu. Reliktem zwierzyńca jest także lew,
który… nigdy nie ryczał. To rzeźba znajdująca się dawniej w ogrodzie przy ul.
Berwińskich. Obecnie zdobi jedną z posesji w północnej części Leszna.

***
Powyższe dowodzi, że Leszno nie
zdradziło wciąż wszystkich swoich
sekretów…
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA: ZE ZBIORÓW Z. SOCHY
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Pasaż przy Gronowskiej – różnorodnie i bez kolejek
Przy głównej drodze, z bezpłatnym parkingiem i ofertą z kilku branż – zapraszamy na zakupy przy Gronowskiej 4.

Pracownia Florystyczna Zielone i Kolorowe Anna Bergmann

Fantazja i doświadczenie – te przymiotniki najlepiej określają właścicielkę tego
miejsca, która w branży florystycznej
działa już niemal 20 lat.
- Pracuję z roślinami całe życie zawodowe i uwielbiam to. Dla mnie liczy się
przede wszystkim komfort życia, a dzięki
temu, że moja praca jest także moją pasją, jest on na wysokim poziomie – mówi
Anna.
Piękny zapach, zachwycające kolory,
gustowne wnętrze, a nawet złota rybka
spełniająca życzenia klientów – w takich okolicznościach zrobicie zakupy

w kwiaciarni przy Gronowskiej. Oprócz
szerokiego wyboru kwiatów ciętych
i doniczkowych kupicie tam także dekoracje do wnętrz w postaci świeczek,
ozdobnych doniczek, makram, lasu
w słoiku, czy nietuzinkowych bibelotów. W sprzedaży są także miniaturki domków z drewna, które Anna wykonuje
własnoręcznie.
- Uwielbiam tworzyć coś z niczego,
a także dawać drugie życie domowym
przedmiotom. Ostatnio w moje ręce
wpadła zniszczona rzeźba, odświeżyłam ją i teraz służy mi jako ekspozytor
na wianki komunijne i ślubne z żywych
kwiatów, które również można zamawiać
w mojej pracowni – opowiada Anna.
Zamiłowanie do rzeczy hand made znajduje odzwierciedlenie także w wystroju kwiaciarni. Za lady sklepowe służą
odrestaurowane przez lokalną pracownię Re Wood Art – komody. Elementami
aranżacji wnętrza są również inne meble
przerobione przez zaprzyjaźnionych rzemieślników. Uwagę przyciąga zwłaszcza
krzesło obite tkaniną w kolorze musztardowym, która pięknie kontrastuje z butelkową zielenią ścian.
W pracowni Zielone i Kolorowe można zamówić usługę dekoracji sali i kościołów, kupić balony napełniane helem,

a także kartki okolicznościowe. Anna
przygotowuje również piękne wiązanki
pogrzebowe, które stanowią istotny element ostatniego pożegnania z bliską nam
osobą. Wychodząc klientom naprzeciw,
kwiaciarnia oferuje dowóz kwiatów na
telefon, a dla niezdecydowanych – bony
podarunkowe.
Warto zajrzeć do Zielone i Kolorowe to wnętrze z duszą i pełne niespodzianek.

Smakosze rozmaitych trunków oraz kolekcjonerzy limitowanych edycji czują
się w tym miejscu jak dzieci w sklepie z zabawkami. Natomiast szukający unikatowego pomysłu na prezent –
są szczęśliwi, że trafili właśnie tutaj.
Właściciel sklepu Grzegorz Orniacki
opowiada o pochodzących z całego
świata napojach niczym kustosz w muzeum o najcenniejszych eksponatach.
Pasjonata to i dobrze posłuchać - można by rzec, modyfikując nieco znane powiedzenie. Designerskie kształty butelek
oraz etykiety projektowane przez takie
gwiazdy muzyki jak Bob Dylan czy
AC/DC ogląda się tutaj jak dzieła sztuki współczesnej w galerii.
- Nasz sklep oferuje bardzo szeroki asortyment, który dobieram bardzo skrupulatnie po to, by zadowolić nawet najbardziej wymagających Klientów. By być na
bieżąco z panującymi trendami jeżdżę
po rozmaitych targach branżowych, na

których poznają nowe smaki i aromaty –
tłumaczy Grzegorz.
Nowością na półce jest jeden z najmodniejszych i najoryginalniejszych trunków
kobiecych na świecie. Nie tylko z powodu nietypowego połączenia smaków,
ale przede wszystkim z uwagi na unikatowy kształt butelki, która wygląda jak
flakon różowych perfum. W sklepie można kupić także trunki, które zostały odznaczone złotym medalem konsumenta.
Niedawno w ofercie pojawiły się napoje
niezawierające glutenu. Fanów złotego
trunku do sklepu przyciąga szeroki ich
wybór. W ofercie znajdziemy zarówno
kultowe czeskie oraz polskie marki, a
także złote trunki rzemieślnicze od lokalnych producentów.
- Nasz sklep specjalizuje się również
w artykułach pochodzenia włoskiego,
takich jak kawa, ciastka, praliny, czy
niefiltrowana oliwa z oliwek. W najbliższych planach mamy powiększenie tego

asortymentu m.in o makarony, oliwki,
a także produkty bezglutenowe. U nas
kupicie także wysokiej jakości świece zapachowe, a także gotowe zestawy prezentowe – wylicza Arleta Orniacka, która
pomaga mężowi w prowadzeniu sklepu.
Sklep na tle innych wyróżnia to, że
oprócz produktu premium Klienci otrzymują wiedzę na temat kupowanego trunku. Czyli coś, czego jesteśmy pozbawieni, robiąc zakupy w supermarketach.

Pracownia Florystyczna
Zielone i Kolorowe
w Anna Bergmann
ul. Gronowska 4
64-100 Leszno
Tel: 785 688 844

Wizyta w tym sklepie to zawsze ekscytująca podróż dookoła świata i duża dawka
ciekawostek na temat nowości w branży.

ul. Gronowska 4
64-100 Leszno
Tel: 799 060 122
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Pan Szczypiorek
W tym warzywniaku stawiają na jakość
produktu, świeżość i zadowolenie klienta
– oni po prostu kochają zieleń. Sklep Pan
Szczypiorek to kameralna przestrzeń,
ale z różnorodnym asortymentem, który łączy wspólna cecha – wszystko jest
dokładnie wyselekcjonowane i od najlepszych producentów. Na półkach znajdziemy polskie warzywa i owoce od lokalnych dostawców, ale także te bardziej
egzotyczne - prosto ze słonecznej Grecji.
Niepryskanie i niewoskowane grejpfruty,
kiwi, cytryny, awokado, pomidory, figi,
oliwki – wystawiane są często dla klientów do degustacji.
- Jesteśmy pewni naszych produktów ich wyjątkowego smaku i aromatu, dlatego chcemy dzielić się nim z klientami
i dawać szansę na porównanie go z tym,
który oferują produkty z marketów – tłumaczy Mateusz Dworczak, właściciel
sklepu.
W Panu Szczypiorku możemy kupić
produkty trudnodostępne takie jak kalafior romanesco (źródło witaminy C i K),
czarną rzepę, korzeń kurkumy, rzodkiew
białą czy pak choi (kapustę chińską).
Dzięki fachowej obsłudze, która podpowie i doradzi – panowie już nie mylą sałaty lodowej z kapustą pekińską i cebuli

dymki z szalotką. W ofercie sklepu są nie
tylko owoce i warzywa, ale także przetwory ze Świerczyny, sery rzemieślnicze w tym m.in. obłędny w smaku ser
smażony, pierogi domowej roboty, produkty z Mleczarni Gostyń, garmażerka
od Cieślaka, wiejskie jaja, ryby mrożone i wędzone, suszone owoce, przyprawy naturalne, przeciery, soki naturalne,
miody, kawy i makarony. Pracownicy
warzywniaka dokładnie wsłuchują się
w potrzeby swoich klientów, dlatego
asortyment sklepu cały czas się rozrasta.
- Jedna z pań pytała o zieloną soczewicę, więc ją zamówiliśmy, podobnie było
z innymi produktami – mówi pracownica sklepu.
Nowością w Panu Szczypiorku są zioła w doniczkach i sadzonki, które cieszą się już dużym powodzeniem. Mamy
dla swoich pociech chętnie kupują lizaki
z ksylitolem, które zapobiegają powstawaniu próchnicy. Natomiast osoby starsze często pytają o sok z brzozy, kapusty
kiszonej, burak i ogórka.
Dla właściciela sklepu ważna jest ekologia, dlatego, by nie marnować niesprzedanego towaru, dołączył do ruchu Too
Good To Go. Za pomocą aplikacji można zarezerwować w Panu Szczypiorku

paczkę - niespodziankę z dziennymi nadwyżkami. Ekspedientki zachęcają również do przychodzenia na zakupy z własnymi pojemnikami, by
ograniczać używanie plastiku – brawo wy! Jak dobrze, że pojawiliście się
przy Gronowskiej. Śledźcie ich profil
na Facebooku, z którego dowiecie się
o wszystkich nowościach i promocjach.

Pan Szczypiorek
Ul. Gronowska 4
64-100 Leszno
Tel: 724 881 101

Studio Kuchnie Verle
Szukasz wysokiej jakości mebli do
domu, które pozwolą ci urządzić stylowe
wnętrza? Zapraszamy do Studia Kuchni
Verle przy ul. Gronowskiej. Sprawdź,
jak łatwo możesz zrealizować swoje marzenia o funkcjonalnych i eleganckich
aranżacjach.
Studio kuchni Verle w Lesznie to wyjątkowe miejsce, w którym oferowane
są kompleksowe usługi projektowania
i wyposażania domowych wnętrz.
– Od wymiarowania pomieszczeń, poprzez przygotowanie projektu, aż po
montaż mebli. W naszym salonie otaczamy opieką Klientów na każdym etapie urządzania kuchni i domu – mówi
Mateusz Jusiak, właściciel salonu.
Showroom przy Gronowskiej to przestrzeń pełna inspiracji, dlatego warto
udać się tam, niezależnie od tego, czy
mamy już sprecyzowaną wizję swojej
wymarzonej kuchni, czy wręcz przeciwnie. Specjaliści od projektowania wnętrz
podpowiedzą, jak praktycznie zagospodarować poszczególne pomieszczenia, a także zaproponują AGD na miarę

naszych potrzeb, dobiorą oświetlenie
i dekoracyjne dodatki. Na ekspozycjach
natomiast na żywo możemy sprawdzić
wygląd i funkcjonalność proponowanych rozwiązań.
Meble z oferty Verle Home objęte są 5-letnią gwarancją producenta.
Produkowane są w najlepszych niemieckich fabrykach. To meble, z których pomocą możemy stworzyć zabudowę na
wymiar.
– Każda kolekcja Verle jest zaprojektowana i wykonana z największą precyzją. Wpisuje się w obowiązujące trendy,
a jednocześnie jest ponadczasowa i nad
wyraz elegancka. Co więcej, meble Verle
zachwycają zarówno swoim wyglądem,
jak i funkcjonalnością. W naszym salonie
oferujemy szeroki wybór kolorów i materiałów frontów meblowych i blatów,
a także opatentowane systemy podnoszące komfort użytkowania kuchni i innych domowych pomieszczeń – podkreśla
Mateusz Jusiak.
Kolekcje mebli Verle są na tyle uniwersalne, że wykorzystywane są nie tylko

do tworzenia zabudowy kuchennej, lecz
także do aranżacji salonu, łazienki, garderoby, przedpokoju czy pralni. Meble
wykonywane są pod indywidualne zamówienie klienta, a producent zapewnia
krótkie terminy realizacji.
– Dbamy o to, by każdy z naszych klientów był usatysfakcjonowany, również
pod kątem finansowym. Oferujemy wyjątkowe promocje na nasze produkty
i AGD, proponując chociażby rabaty na
urządzenia kupione w zestawie czy przedłużoną do 5 lat gwarancję na sprzęty

zamówione wraz z meblami – dodaje
Mateusz Jusiak.
Przykładowe realizacje znajdziecie na
stronie: kuchnierawicz.pl

Studio Kuchnie
Verle
ul. Gronowska 4
64-100 Leszno
Tel: 537 953 915
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Piekarnia/Cukiernia Gierczak

Mieszkańcy dzielnicy Gronowo mają
to szczęście, że od zeszłego roku mogą
robić zakupy w rodzinnej piekarnia i zarazem cukiernia Gierczak. Jest to jeden
z 20 punktów należących do Sandry
i Wacława Gierczaków, którzy w branży działają już od 1996 roku. Od czasu otwarcia sklepu przy Gronowskiej 4
codziennie rano pachnie świeżym pieczywem. Jest on bowiem wyposażony
w piec, w którym wypiekane są na miejscu bułki, a także drożdżówki. Co warte
podkreślenia, nie są one wcześniej mrożone – przygotowywane są w głównej
piekarni we Wschowie i przywożone

w formie gotowej do odpieku. Chyba
nie ma nic lepszego z rana niż pachnąca i chrupiąca bułka. Dlatego w ofercie sklepu są przygotowywane na miejscu kanapki m.in. z serem, kurczakiem
pasztetem, twarożkiem czy z szarpanym
mięsem. Te pyszności można zabrać do
domu lub zjeść na miejscu przy stoliku, a do tego wypić aromatyczną kawę
z ekspresu, herbatę lub gorącą czekoladę.
Jak na śniadanie to tylko tam – w końcu to najważniejszy posiłek dnia, zatem warto postawić na jakość. W lokalu piekarni/cukierni została wydzielona
cześć kawiarniana – idealne miejsce, by
umówić się z koleżanką na kawę i coś
słodkiego. A tego u Gierczaków ci pod
dostatkiem – torcik brownie, babeczka
bankietowa, pączek z nadzieniem różanym, drożdżówka z podwójnym serem,
a także kultowe rurki z kremem, eklery
i muszelki. Dla tych, którzy liczą kalorie, alternatywą są desery fit z nasionami
chia, owocami i owsianką. W zbliżającym się sezonie letnim do menu wskoczą także lody w wafelku.
- Jednym z produktów, o który klienci pytają najczęściej, jest chleb pradawny. Swój wyjątkowy smak i aromat,
a także długo utrzymującą się świeżość

zawdzięcza on prymitywnym odmianom
pszenicy - orkiszowi, samopszy i płaskurce. Ze względu na pracochłonny proces
wypieku pojawia się on w sklepach w limitowanych edycjach – pewnie dlatego
jest tak bardzo pożądany. Warto wiedzieć,
że najlepiej smakuje własnoręcznie pokrojony – mówi Sandra Gierczak.
Jak sami widzicie, jest wiele powodów,
by wpaść do rodzinnej piekarni/cukierni

Gierczak. To miejsce, w którym nie tylko zaopatrzycie się w najlepsze produkty, ale także spędzicie miło czas i zjecie
najlepsze śniadanie.
Piekarnia/Cukiernia Gierczak
Ul. Gronowska 4
64-100 Leszno
Tel: 655 407 562

Wędliniarnia Kamyszek

Dla tej rodzinnej firmy produkującej
wyroby według tradycyjnych receptur jakość jest najważniejsza. Jeżeli szukacie
wędlin bez konserwantów i chemicznych
dodatków, to koniecznie musicie udać się
do sklepu Kamili Kamyszek. Od 2003
roku prowadzi ona zakład mięsny, który pod koniec lat 80. założył jej ojciec.
Dzięki temu, że Kamila wyuczyła się na
technologa żywności, a doświadczenie
zdobywała pod okiem ojca - ulepszanie
receptur nie sprawia jej trudności.
- Tradycyjne przepisy modyfikuję pod
gusta smakowe współczesnego klienta,
ponieważ one bardzo się zmieniły przez
ostatnie lata. Przede wszystkim nie jemy
już tak tłusto – kiedyś baleron był na porządku dziennym, a teraz nawet karkówkę jemy przeważnie pieczoną lub grillowaną. Wędliny są również mniej słone
- zawartość soli w recepturach obniżałam już kilkukrotnie. Świadomość konsumencka jest na o wiele wyższym poziomie – klienci czytają etykiety, ponieważ

zależy im na dobrym składzie – mówi
Kamila Kamyszek.
Wędliny w zakładzie mięsnym
Kamyszek wyrabiane są jedynie z polskiego mięsa od lokalnych dostawców,
a jego wędzenie odbywa się na drewnie
olchowym lub owocowym – w zależności od dostępności. Dzięki temu wyroby
są nie tylko naturalne, ale także smaczne
– niczym te domowej produkcji. Klienci,
którzy chętnie zaglądają do sklepu przy
Gronowskiej 4, upodobali sobie zwłaszcza pieczone wyroby sprzedawane na
ciepło, które prosto z wędliniarni przyjeżdżają w specjalnych pojemnikach termoizolacyjnych. Swojska kiełbasa, kaszanka, szynka wiejska, schab z cebulką,
fileciki w przyprawach – to tylko niektóre z wyrobów sprzedawanych w tej
opcji. Dużym powodzeniem cieszy się
również smalec z kamionki z boczkiem
i cebulą, który jest wyrabiany przez samą
szefową. Furorę robią ostre, surowe kiełbaski pepperoni oraz kindziuk – twarda,

dojrzewająca wędlina litewska. Oprócz
wyrobów mięsnych w ofercie sklepu są
także naturalne przyprawy i przetwory,
a także sery z mleka niepasteryzowanego z małej przetwórni Kosińscy. Warto
zaznaczyć, że w ich ofercie jest burrata
– włoski ser z mleka koziego wytwarzany z mozzarelli i śmietany.
Sklepy należące do rodziny Kamyszek
znajdziecie także w Rydzynie, Głogowie
oraz Wschowie. Odwiedźcie jeden z nich
i poczujcie prawdziwy smak wędlin.

Wędliniarnia
Kamyszek
Ul. Gronowska 4
64-100 Leszno
Tel: 65 540 45 55
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Trenerki pozytywnego żywienia
Między tym, co jemy, a tym, co wiemy, są jeszcze emocje - złość, radość, zmęczenie, pragnienie. Jedzenie pełni w naszym życiu
szereg funkcji, nad którymi powinniśmy nauczyć się panować. Ta myśl jest punktem wyjścia w działalności pracowni
dietetycznej „Matki Żywicielki” prowadzonej przez dwie przyjaciółki - Marię Salicką i Marię Rościszewską. Podczas terapii przekonują innych, że nigdy nie jest za późno, aby poprawić jakość swojego życia poprzez zdrowsze odżywianie. One znają patenty
na to, co zrobić, by złapać pozytywne relacje z jedzeniem bez konieczności liczenia kalorii i długiej listy wyrzeczeń.
Marie poznały się podczas nauki w policealnym studium farmacji, potem razem
studiowały dietetykę. Ich drogi zawodowe przecięły się ponownie w momencie,
gdy obie zostały matkami.
- Studia dietetyczne teoretycznie świetnie przygotowały nas do pracy w zawodzie. Jednak dopiero macierzyństwo
zmotywowało nas do dalszego rozwoju
i nadało mu kierunek. Od kiedy zostałyśmy matkami, zapragnęłyśmy wiedzieć
więcej i żywić lepiej. Ponieważ w grę
wchodziło karmienie najważniejszych
osób w naszym życiu. Niejednokrotnie
przekonałyśmy się, że żywienie dzieci
i całej rodziny to ogromne wyzwanie –
mówi Maria Salicka. Po studiach układałyśmy diety redukcyjne i liczyłyśmy

kalorie w tabelkach, ale czułyśmy, że to
nie jest sposób, w jaki chcemy karmić
siebie i innych. Macierzyństwo uświadomiło nam, że do tematu odżywiania
należy podchodzić bardziej intuicyjnie
– dodaje.
Postanowiły zatem zgłębiać temat
żywienia niemowląt i małych dzieci. Zrobiły kurs terapeutek karmienia,
a także zaczęły prowadzić bloga o nazwie „Matki Żywicielki”. Znalazły pomysł na siebie i rozpoczęły nowy etap
kariery zawodowej. Rok temu zdecydowały się na założenie własnej pracowni
dietetycznej. W ramach jej działalności
organizują warsztaty kulinarne dla rodziców z dziećmi i zajęcia sensoryczne
(#oswajankimacanki), podczas których

dzieci poznają świat jedzenia wszystkimi zmysłami. Wspierają także kobiety
we wprowadzaniu pozytywnych zmian
w ich stylu życia.
- Gdy rozszerzałyśmy dietę naszym dzieciom, to błądziłyśmy w gąszczu często
nieaktualnych informacji z internetu
oraz rad naszych najbliższych. Dlatego
poprzez warsztaty i spotkania indywidualne chcemy udzielać wsparcia kobietom na ten temat, ponieważ to kluczowy moment w kształtowaniu nawyków
żywieniowych u dzieci – mówi Maria
Rościszewska.
Dziewczyny nie są w swoim podejściu
do pracy klasycznymi dietetyczkami. Ich
działania mają charakter bardziej wspierający i swoim zasięgiem obejmują także

inne obszary życia. W przypadku nieprawidłowych nawyków żywieniowych
u dzieci opieką otaczają całą rodzinę,
ponieważ ona jest jak system naczyń
połączonych.
- Nie da się wymagać od dziecka, by
jadło tylko zdrowe rzeczy, jeżeli sami
nie odżywiamy się dobrze. Dzieci przede wszystkim patrzą, a nie słuchają.
Podczas konsultacji poruszamy wiele
istotnych kwestii z życia rodziny, które
często mają odzwierciedlenie podczas
posiłków. Nie bez znaczenia są atmosfera
i towarzyszące im emocje. Zmian dokonujemy metodą małych kroków, za zgodą
wszystkich członków rodziny. Nigdy nie
robimy nic na siłę. Wspólnie z rodzicami
ustalamy plan działania i dostosowujemy go do możliwości i umiejętności domowników – mówi Maria Rościszewska.
Można powiedzieć, że to, czym się
zajmują to bardziej psychodietetyka.
Wsłuchują się dokładnie w historie swoich podopiecznych, a ich podejście jest
bardzo indywidualne. W toku działalności kierunki ich zainteresowań podzieliły
się tak, że Maria Rościszewska pracuje
z dziećmi, a Maria Salicka z ich mamami, czy innymi dorosłymi kobietami używając do tego diet coachingu.
- Ludzie boją się zmian i oceny kogoś
z zewnątrz, dlatego my pokazujemy swoją działalnością, że problemy żywieniowe można rozwiązać w łagodny sposób.
Mamy popełniają nieświadome błędy, ale
my ich nie oceniamy, wskazujemy jedynie
dobrą drogę. Pokazujemy co zrobić, żeby
ich życie nie było wieczną walką z dziećmi i z samą sobą. Przekonujemy również kobiety, że powinny znaleźć czas dla
siebie, by się zregenerować i wsłuchać
w swoje potrzeby – mówi Maria Salicka.
Terapia u Matek Żywicielek to nie tylko
ewolucja na talerzu, ale przede wszystkim w głowie. Zmiana nawyków żywieniowych, a co za tym idzie redukcja kilogramów, to początek metamorfozy także
w pozostałych obszarach życia. Dzięki
poprawie relacji z jedzeniem i w konsekwencji z samym sobą, jakość naszego
życia poprawia się diametralnie.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIE: MATKI ŻYWICIELKI
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Festiwal Smaków w Lesznie
To VII edycja w Lesznie – Festiwal Smaków Food Trucków już 7 i 8 maja na Nowym Rynku!
Do Leszna przyjadą mobilne bary serwującymi pyszności z najróżniejszych stron świata. Burgery, frytki, bułeczki baozi, a może
meksykańskie quesadille? Będzie w czym wybierać!
Smakołyki serwowane przez restauracje na kółkach już od 2017 roku przyciągają
mieszkańców Leszna i okolic. Dań, które na co dzień nie goszczą na naszych stołach, będzie można próbować aż przez dwa dni. Czym się wyróżniają? Czym w zasadzie są food trucki?
W innych słowach to restauracje w wersji mini, w samochodzie lub gastronomicznej przyczepce. Te współczesne wyróżniają się swoją identyfikacją i wąskim, ale
dopracowanym menu. Ich twórcy to osoby z pasją, które dbają o świeże składniki
i ich staranny dobór. Dania przygotowywane są na miejscu. Choć niektórym osobom food trucki wciąż kojarzą się z samochodami gastronomicznymi z lat 80. i 90.,
to wystawcy biorący udział w Festiwalu Smaków Food Trucków, prezentują zupełnie nową jakość.
Organizatorzy wydarzenia dokładają starań, by obecne na wydarzeniach food trucki serwowały różne od siebie dania. Są przedstawiciele kuchni chińskiej, tajskiej,
meksykańskiej, gruzińskiej, hiszpańskiej, ukraińskiej. Nie brakuje streetfoodowych
klasyków i dań orientalnych, przekąsek na słodko i słono. Dania przygotowywane
są według autorskich pomysłów, często z domowymi sosami lub nietuzinkowymi
dodatkami.
Czy jedzenie to wszystko? Głównym punktem wydarzenia są oczywiście smakołyki
z najróżniejszych stron świata, ale to nie koniec. Uczestnicy mogą wziąć udział w zawodach jedzenia na czas, rodzinnej grze terenowej, czy zagłosować na najsmaczniejszego food trucka festiwalu. Dla najmłodszych dostępna jest strefa z kolorowankami, a solo lub z grupą znajomych będzie można wypocząć w strefie chilloutu.
Więcej informacji i smaczne konkursy dostępne będą na stronie wydarzenia:
facebook.com/events/915488845813602
Podstawowe informacje:
- VII edycja Festiwalu Smaków Food Trucków w Lesznie
7-8.05.2022
- sobota 12:00-21:00, niedziela 12:00-20:00
WSTĘP WOLNY!
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Oddychajmy lepszym powietrzem
Do końca 2023 roku trzeba będzie wymienić bezklasowe kotły grzewcze na rozwiązania bardziej przyjazne środowisku. Aby nie
obciążać domowego budżetu tak poważnym wydatkiem, jakim jest zakup nowego pieca, warto skorzystać z systemu
dofinansowań.
Wymiana kotłów ma na celu poprawę
jakości powietrza. Chyba już nikt nie
ma wątpliwości, że tzw. niskoemisyjne
zanieczyszczenia są przyczyną przedwczesnych zgonów.

dofinansowania do inwestycji jest uzależniona od dochodu.

Wymiana kotła bezklasowego, czyli
tak zwanego kopciucha, na rozwiązanie bardziej ekologiczne jest dla większości osób bardzo dużym wydatkiem.
Państwo polskie wyszło naprzeciw obywatelom, wprowadzając dofinansowania
do wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji. Flagowym rozwiązaniem
pomocowym w tym zakresie jest rządowy Program "Czyste Powietrze".

Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy osób z dochodem do 100
000 zł rocznie. Więcej można dostać,
gdy dochód na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym nie przekracza 1564
zł na osobę, a jednoosobowym – 2189
zł. Najwyższy poziom dofinansowania
obejmuje te osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł na osobę, a w jednoosobowym – 1260 zł. Od tych poziomów
uzależniona jest z kolei wysokość dofinansowań w poszczególnych rozwiązaniach, czyli na sam piec, na piec z termomodernizacją budynku lub jeszcze
z odnawialnym źródłem energii.

Może to zrobić osoba fizyczna, która
jest właścicielem lub współwłaścicielem
budynku jednorodzinnego albo wydzielonego mieszkania w takim obiekcie, na
które założona jest osobna księga wieczysta. Jednak zanim podejmie się decyzję dotyczącą wymiany systemu ogrzewania, warto rozważyć zakres prac,
które chcemy wykonać.

Trzy warianty
W najprostszym można przeprowadzić
wyłącznie wymianę źródła ciepła, w bardziej zaawansowanym dodać do tego termomodernizację budynku, a w pełnej
opcji dołożyć jeszcze montaż odnawialnego źródła energii. Jednak aby dofinansowanie uzyskać, należy zebrać niezbędne dokumenty dotyczące nieruchomości.
O szczegółach opowiedzą już urzędnicy.

Kiedy można otrzymać
dofinansowanie?
Wtedy, gdy planujemy taką inwestycję lub gdy wykonaliśmy ją do pół roku
przed złożeniem wniosku. Chodzi tu
o zakup, wymianę i montaż nowego kotła gazowego, ogrzewania elektrycznego
lub pompy ciepła, podłączenie do cieplika, termomodernizację, nabycie fotowoltaiki lub jeśli wykonana została dokumentacja projektowa dotycząca takich
operacji.
Najniższa kwota, o którą można
wnioskować to 3000 zł. Wysokość

Co jeśli nie mamy gotówki?
Wówczas można skorzystać z pożyczki bankowej do 100 000 zł, przy czym
maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 37 000 zł. W wariancie
z pożyczką inwestycję można rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie do banku, który przystąpił do Programu "Czyste Powietrze".
Na realizację inwestycji jest 18 miesięcy, a rozliczenie następuje po zakończeniu przedsięwzięcia.
Warto wspomnieć, że dotacja może łączyć się z podatkową ulgą termomodernizacyjną, co pozwala na odliczenie od
poniesionych wydatków kwoty do 53
000 zł.

Więcej informacji:

Miasto Leszno też daje pieniądze

Urząd Miasta Leszna
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wałowa 5
drugie piętro, pok. 23
tel. 65 529 81 85

W 2022 roku Leszno przyznaje dotacje mieszkańcom Leszna w kwotach do
4000 zł i do 6000 zł na:
– zmianę źródła ciepła (wymianę kotłów węglowych na kocioł gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne),
– przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– zastosowanie kolektorów słonecznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
tel. 61 845 62 01
tel. 61 845 62 24
tel. 61 845 62 28
e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl

Do 10 000 złotych można pozyskać w przypadku zmiany źródła ciepła (wymiany kotłów węglowych na kocioł gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne) w co najmniej 4 lokalach mieszkalnych lub usługowych.
Ponadto można uzyskać do 5000 zł na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej.

(19/2022)

Kto i na co może złożyć wniosek?

Jakie dochody?
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# Z POLICJI

Nim zrobili przekręt
Stare porzekadło mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I chociaż to będzie historia kryminalna, a nie medyczna, to policja
jednak uleczyła i to od razu trzy osoby. Z głupich pomysłów.
Pod koniec marca do jednego z leszczyńskich banków przyszedł mężczyzna, który chciał założyć konto. Niby
nic niezwykłego, bo tacy klienci dosyć
często przychodzą do placówek, aby otworzyć rachunek. Jednak w tym przypadku coś nie pasowało. Aby rozpocząć
procedurę, trzeba przedstawić w banku
dowód tożsamości. 68-latek zrobił to,
ale dokument, którym się posługiwał,
nie należał do niego. Pracownicy banku powiadomili o sprawie policję. Jasne
było, że szykuje się jakiś przekręt, zresztą już samo posługiwanie się cudzym dowodem osobistym w świetle prawa jest
przestępstwem.
– Szybko wyszło na jaw, że do założenia konta 68-latka namówiły dwie przypadkowo spotkane na ulicy osoby. W zamian mężczyzna miał otrzymać kilkaset
złotych – mówi Monika Żymełka, oficer
prasowa KMP w Lesznie.
Niedaleko banku policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu

leszczyńskiego w wieku 18 i 22 lat, którzy czekali na pomyślne załatwienie
sprawy przez 68-latka. Kajdanki zatrzasnęły się i na jego rękach.
Panowie mieli czas, aby przemyśleć
swoje postępowanie w policyjnym areszcie. Klient banku odpowie za posługiwanie się cudzym dowodem osobistym,
a jego znajomi – za podżeganie do popełnienia przestępstwa.
Nie jest tajemnicą, że założenie rachunku bankowego miało na celu najprawdopodobniej znalezienie bezpiecznej
przystani dla pieniędzy pochodzących
z działań przestępczych. 68-latek miał
być "słupem" bez prawa do zarządzania
kontem. Kontrolę nad rachunkiem sprawowaliby z pewnością dwaj mężczyźni.
Podejrzanym grozi kara do 2 lat
więzienia.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Zapalił się dach
Ogień pojawił się w jednym z domów w Hersztupowie w gminie Krzemieniewo.
Zdarzenie odnotowano na początku kwietnia. Płomienie pojawiły się pod pokryciem dachowym. Aby dotrzeć do źródła ognia, strażacy musieli rozebrać część
pokrycia z blachodachówki.
– Pożar ugasiliśmy, podając wodę na konstrukcję dachu. Następnie zabezpieczyliśmy go plandeką – mówi Jędrzej Statuski z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.
W działaniach udział wzięły zastępy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych
w Lesznie i Gostyniu oraz ochotnicze straże z Krzemieniewa, Pawłowic i Goli.
Straty wynoszą około 50 000 zł.
(LUK)
FOT. KM PSP W LESZNIE

Dwa samochody zderzyły się 10
kwietnia po południu na drodze ekspresowej S5 przed węzłem Lipno.
Skutki kolizji usuwali strażacy
z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych
w Lesznie i Kościanie oraz ochotnicy
z OSP Radomicko i Śmigiel.
(LUK)
FOT. OSP LIPNO

Żuraw uratowany
Zatarcie łożyska w osi naczepy było prawdopodobną przyczyną pożaru, jaki wybuchł na drodze ekspresowej S5 na wysokości Junoszyna w gminie Rydzyna.
Do zdarzenia doszło w nocy na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia.
W pewnym momencie w płomieniach stanęła naczepa podczepiona do ciągnika
siodłowego, na której przewożono żuraw samojezdny. Przytomne działanie kierowcy pozwoliło uniknąć dużych strat, gdyż przed przyjazdem strażaków udało
się rozłączyć ciągnik siodłowy i naczepę z ładunkiem. Okazało się, że pożar powstał przy kołach.
– Strażacy podali w to miejsce pianę ciężką, skutecznie neutralizując zagrożenie
– tłumaczy Jędrzej Statuski z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.
Oba pasy prowadzące na Dolny Śląsk zostały czasowo zablokowane. Drogę
udrożniono, gdy ogień został opanowany przez strażaków z Leszna, Rydzyny
i Dąbcza.
(LUK)
Mieszkaniec Sieradza nie opanował
ciągnika siodłowego z naczepą, wyjechał poza jezdnię i zatrzymał się w rowie, blokując tory kolejowe biegnące wzdłuż drogi. Do zdarzenia doszło
na początku kwietnia na drodze krajowej nr 12 w pobliżu Garzyna. Obrażeń
doznał wyłącznie kierujący TIR-em
23-latek. W usuwaniu skutków zdarzenia udział wzięli strażacy z Leszna,
Pawłowic i Krzemieniewa.
(LUK)

Zginął na miejscu
Nie żyje 54-letni mieszkaniec powiatu pilskiego. Mężczyzna
kierujący skodą octavią uderzył w podporę wiaduktu przebiegającego nad drogą S5.
Wypadek odnotowano 20 kwietnia około godz 4 nad ranem. Kierujący skodą octavią mężczyzna jechał drogą ekspresową od Rawicza w kierunku Leszna. Nie
wiadomo, co takiego zadziało się, że w rejonie Kłody stracił panowanie nad samochodem. Zdarzenie okazało się tragiczne w skutkach.
- Mężczyzna zjechał autem na lewą stronę i na pasie zieleni uderzył w barierę
energochłonną. Odbił się od niej, następnie samochód przejechał przez dwa pasy
jezdni i przebił barierę energochłonną po prawej stronie drogi. Skoda przeleciała
nad rowem, zahaczyła o jego ażurowe umocnienie, a następnie uderzyła w betonową podporę wiaduktu - rekonstruuje przebieg zdarzeń Monika Żymełka, oficer
prasowa KMP w Lesznie.
Samochód mieszkańca powiatu pilskiego został kompletnie zniszczony.
Mężczyzna zginął na miejscu. Postępowanie dotyczące przyczyn i okoliczności
wypadku prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# FOTOREPORTAŻ
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Wiosna na całego!

ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA
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# INWESTYCJE

Woda dla gminy Lipno pop
Ujęcie ma powstać w pobliżu Smyczyny, a woda pochodząca z głębi ziemi będzie uzdatniana w wybudowanej od podstaw Stacji
Uzdatniania Wody SUW Lipno. Stary obiekt znajduje się obecnie w złym stanie technicznym, ale i z tym leszczyńskie wodociągi
poradziły sobie wzorowo.
Kilkunastoletnia eksploatacja wysłużonych ujęć wody i stacji uzdatniania na terenie gminy Lipno postawiła przed Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie
nie lada wyzwanie. Priorytetem dla leszczyńskich wodociągów pozostaje niezmiennie zaopatrywanie mieszkańców
w odpowiednią ilość wody o wysokich
parametrach. Dotyczy to również gminy Lipno, w której palącym problemem
jest zły stan techniczny użytkowanej od
ponad 40 lat Stacji Uzdatniania Wody
Lipno.
Dostrzeżono to już kilka lat temu podczas opracowywania koncepcji rozwoju
systemu wodociągowego dla tego obszaru. Dokument ten opisuje kierunki, w których będzie działać MPWiK,
aby zapewnić klientom ciągłość dostaw
wody.

Nowa SUW
Jednym z pierwszych zadań zaplanowanych przez MPWiK jest budowa nowej
Stacji Uzdatniania Wody Lipno. Została
ona tak zaprojektowana, że będzie w stanie zaopatrywać w uzdatnioną wodę niemal całą gminę.
W 2021 r. opracowano dokumentację
dla tej inwestycji oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zespół projektowy

pracuje pod przewodnictwem dr inż.
Łukasza Webera.
– Nowy obiekt powstanie zamiast istniejącego, skądinąd ciekawego, bo opartego na malutkich filtrach otwartych, ale
mocno zniszczonego systemu uzdatniania wody – mówi dr inż. Łukasz Weber
i dodaje: – Nowa SUW będzie łączyć
w sobie funkcje technologiczne i edukacyjne. Na jej terenie znajdzie się salka
konferencyjna, która będzie wykorzystywana do krzewienia wiedzy na temat
wody i środowiska, również wśród dzieci i młodzieży.

Poszukiwania w lesie
Warto dodać, że budowa nowego obiektu to za mało, aby zaopatrywać klientów w smaczną i zdrową wodę. Najpierw
trzeba ją skądś pozyskać, a obecnie użytkowane źródło mioceńskie o głębokości 120 metrów nie jest wystarczająco
wydajne. MPWiK ma tego świadomość,
dlatego planowane jest uruchomienie
nowego ujęcia wody dla gminy Lipno.
Woda ma być wydobywana na terenach
leśnych w pobliżu Smyczyny. Prace
w tym kierunku już się rozpoczęły. Jak
przyznają leszczyńskie wodociągi – są
one niezwykle trudne.
– Woda podziemna ujmowana na nowym ujęciu w Smyczynie jakościowo

Kontenerowa Stacja to oczywiście etap przejściowy w całości inwestycji - zmierzamy do podłączenia nowych ujęć czwartorzędowych wody
ze Smyczyny oraz do budowy zupełnie nowej Stacji Uzdatniania Wody
w Lipnie wraz z nowymi zbiornikami wody. Dokumentację projektową
i pozwolenie na budowę nowej Stacji już mamy. Konsekwentnie więc
poprawiamy bezpieczeństwo dostaw wody dla Lipna oraz modernizujemy układ wodociągowy w całej Gminie. – Prezes Zarządu Rafał
Zalesiński.
jest zbliżona do wody uzdatnianej na
SUW Strzyżewice – największej SUW
w Lesznie. Woda czwartorzędowa podmieni głębszą wodę trzeciorzędową,
w której niestety wzrasta stopniowo
zwartość chlorków i sodu. Dzieje się tak
z uwagi na lokalizację studni w obszarze
Rowu Poznańskiego. Na razie poziom
tych wskaźników jest w normie, ale obserwując trendy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, może się to zmienić. Jest więc czas na działanie – opisuje
dr inż. Łukasz Weber.

rozwiązanie. Chociaż wygląda on niepozornie, pozwala dostarczyć do mieszkańców wodę o parametrach zgodnych
z obowiązującymi przepisami.

Rozwiązanie tymczasowe, czyli likwidacja starej i budowa nowej Stacji
Uzdatniania Wody Lipno, nie będzie
wiązać się z zakłóceniami w dostawie
bieżącej wody dla mieszkańców gminy.
MPWiK uru-chomiło bowiem tzw. kontenerową stację uzdatniania, czyli tymczasowy, kompaktowy i mobilny obiekt
zastępujący na czas prac klasyczne

Zadanie było skomplikowane, ponieważ
nie jest łatwo ulokować na powierzchni
około 30 m kw. szeregu urządzeń technologicznych takich jak aerator, pięć filtrów ciśnieniowych, zestaw pomp sieciowych, pompa do płukania filtrów,
dmuchawa, lampa UV (gwarantująca
bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody)
i szafa rozdzielcza. Na szczęście udało
się wszystko tak zainstalować, aby w razie awarii była jeszcze możliwość dojścia do każdego urządzenia.
Ciąg technologiczny takiej stacji oparty jest na tradycyjnych metodach uzdatniania wody z przekroczoną zawartością
żelaza, manganu oraz jonu amonowego.
Proces ten odbywa się poprzez napowietrzanie ciśnieniowe powietrzem przygotowanym w sprężarce bezolejowej, filtrację dwustopniową na filtrach płukanych
wodą oraz powietrzem, a także wypełnionych złożem keramzytowym i katalitycznym oraz dezynfekcję UV wody
kierowanej do sieci lub wariantowo podchlorynem sodu.
Kontenerowa stacja uzdatniania jest
obiektem w pełni zautomatyzowanym
i niewymagającym stałej obsługi. Jej
transport w inne miejsce nie stanowi
większego problemu. Po wybudowaniu
SUW Lipno trafi na inny obiekt na terenie gminy, aby tam wspomóc produkcję
wody dla klientów.

Wizualizacja projektowanego nowego budynku stacji uzdatniania wody w Lipnie.

Kontenerowa stacja uzdatniania wody
– czym jest i jak działa?
Zaprojektowała i zbudowała ją firma
Instalcompact z Tarnowa Podgórnego.
Mobilna stacja powstała na podstawie
wytycznych i oczekiwań przedstawionych przez MPWiK w Lesznie.

# INWESTYCJE
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(20/2022)

płynie z ujęć w Smyczynie

Tymczasowa kontenerowa stacja uzdatniania wody w Lipnie, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej w Lipnie.

(21/2022)
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Jak obniżyć koszty eksploatacji?
– doradza Leszczyński Klaster Budowlany
Drastyczny wzrost kosztów ogrzewania spowodował konieczność poszukiwania sposobów na ich obniżenie. Warto już na etapie budowy domu wziąć pod uwagę przyszłe koszty eksploatacji budynku. Podpowiadamy jak to zrobić.

Inwestorzy decydujący się na budowę domu często
są bardziej zaaferowani kosztami budowy niż późniejszymi wydatkami związanymi z eksploatacją budynku. Jednak czy słusznie? Agencja Budowlana
Kaldo Paweł Jędraś i Kaźmierczak, Samolewska –
Architekci s.c. już na etapie projektowania zwracają
uwagę, że jeśli budynki będą odpowiednio zaizolowane
i zostaną ograniczone wszelkie drogi ucieczki ciepła, to
koszty ogrzewania będą zawsze niższe. Wspomniane
firmy wykonują kompleksową dokumentację projektową, pozyskują pozwolenia oraz opinie, a także doradzają i nadzorują roboty budowlane. W przypadku budynków już istniejących podmioty zajmują się
wykonaniem projektu termomodernizacji, przeglądu
technicznego czy analizą izolacyjności i szczelności
budynku. Również firma TECHBUD zajmuje się kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych oraz
przeglądami okresowymi budynków biorąc pod uwagę
standard jego ocieplenia – izolacyjności.

Technologia budowy
Firma Steico buduje domy w technologii prefabrykowanej. To nowoczesna metoda polegająca na zastosowaniu masywnego, drewnopochodnego systemu prefabrykatów do budowy wszelkiego rodzaju budynków.
System jest energooszczędny i ekologiczny, a koszty użytkowania budynku są kilkukrotnie niższe niż

w przypadku tradycyjnych budynków. Domy Steico posiadają bardzo wysoką pojemność cieplną, nie przegrzewają się latem i nie tracą ciepła zimą. Doświadczenie
w budowie w tej technologii posiada firma Specterm.

Termowizja
Badania termowizyjne stanowią najszybszą metodę
oceny ucieczki ciepła z domu zimą i odpowiedzą, dlaczego budynek tak szybko nagrzewa się latem. Takie
badania oferuje Domator Dariusz Jazdończyk - firma, która doradza także w zakresie energooszczędności, wykonuje audyty termomodernizacyjne czy świadectwa energetyczne.

Właściwa wentylacja
W odpowiednim wyborze wentylacji i chłodzenia pomoże firma Techog Sp. z o. o. Prawidłowo dobrane
i zamontowane instalacje nie tylko podnoszą komfort
życia, ale dają realne oszczędności. Dlatego warto zastanowić się nad wyborem nowoczesnych urządzeń do
kontroli ogrzewania czy wentylacji.

OZE
Sposobem na obniżenie kosztów ogrzewania jest wykorzystanie wydajnych zielonych technologii. Łączenie
OZE z pompą ciepła, rekuperacją lub foliami grzewczymi stało się bardzo popularne. O doradztwo i montaż

instalacji najlepiej zwrócić się do firm należących do
Leszczyńskiego Klastra Budowlanego, które sporządzą wycenę, wstępny projekt, szacunek potrzeb i zysków budynku oraz wskażą źródła finansowania przedsięwzięcia. Więcej informacji o ofercie Klastra w tym
zakresie można znaleźć na www.doradztwolkb.leszno.pl

Oświetlenie i sterowanie
Jedną z najtańszych metod obniżenia kosztów energii
w domu jest wymiana żarówek. El-Maro to hurtownia elektryczna, w której specjaliści pomogą wybrać
odpowiednie oświetlenie. Jeśli natomiast potrzebujemy profesjonalnej instalacji elektrycznej dla obiektów
przemysłowych, firma Kosmala Electric oferuje wykonawstwo kompletnych instalacji elektrycznych oraz
szeroko rozumiane inteligentne rozwiązania, np. sterowanie ogrzewaniem, roletami czy klimatyzacją.
Możliwości obniżenia kosztów eksploatacji w dzisiejszych czasach jest naprawdę wiele. Z pomocą profesjonalistów można dobrać rozwiązanie idealne do
swoich potrzeb i możliwości. Wszystkie przestawione
wyżej podmioty należą do Leszczyńskiego Klastra
Budowlanego. Jeśli potrzebujesz doradztwa lub firmy
z branży budowlanej, zapraszamy do kontaktu!
Miasto Leszno oferuje wsparcie finansowe na termomodernizację z programu Czyste Powietrze. Więcej
informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Leszna.

(22/2022)

Zacznijmy od podstaw
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Lwów to jednak miłość - część 2
Z czym kojarzy się miasto? Czy pierwsze co przychodzi na myśl to „Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowi’’.
I nie ma tu nic dziwnego. O niepowtarzalnym klimacie przedwojennego Lwowa napisano wiele książek i artykułów.
Najwięcej wspomnień mają rodowici
lwowianie. To oni z łzą w oku opowiadają o jedynym takim mieście, w którym mowa była dźwięczna i srebrzysta.
Wspólne rozmowy okraszone szczerym
śmiechem.
O lwowskiej gwarze, czyli bałaku, można dużo mówić. Według definicji był to
przedwojenny język ludności, która nie
znała normy pisanej. Prawdą jest, że rodowici lwowianie znani z doskonałego
humoru, na co dzień „bałakowali’’, przekładając na swoje wiele zwrotów i używając zdrobnień.
Wspomniany bałak doskonale wplatali
w piosenki, które mieli na wszystkie okazje. Zarówno te doniosłe, jak i humorystyczne. Melodią i pieśnią odpowiadali
na wszystko.
I tak pojawiały się liczne, pieszczotliwe zdrobnienia z wtrąceniem „Ta‘’ na
początku zdania.
„Ta daj Boży zdrowi a Matka Boska pieniędzy’’, czyli serdeczne życzenia zdrowia i powodzenia. Jakże miłe słowa, których można pragnąć dla ludzi bliskich
naszym sercom.
„A my dwa, oba cwaj, ni mamy nic
i mamy raj! Nam nic ni zrobi zło, bu
trać, jak ni masz co” – śpiewali Tońcio
i Szczepcio. To chyba najsławniejsze baciary. Biedni i skromni, i choć nie mieli
nic materialnego, serca ich były przepełnione miłością do miasta. Nieprzeciętne
poczucie humoru, którym zarażali
wszystkich wokoło. Bawili się doskonale i mieli raj. „I bogacz, i dziad tu są za
pan brat, i kużdy ma uśmiech na twarzy!

A panny to ma, słodziutkie, ten gród, jak
sok, czekolada i mniód’.’
„Bo u nas wy Lwowi wieży Eiﬄa ni
było, ale fajno si żyło! No ni? Chociaż
u nas wy Lwowi telewizji ni znali, ali
klawo śpiwali! No ni?” To prawda, wieży Eiﬄa nie było, ale Lwów nie miał
się czego wstydzić! Unikalna architektura Lwowa ukształtowana pod wpływem
różnych stylów europejskich sprawia, że
krajobraz Lwowa jest niepowtarzalny.
Pokolenia lwowian do snu tuliła wyjątkowa kołysanka śpiewna przez Tońka
i Szczepcia w filmie z 1939 roku pt.
„Włóczęgi’’:
„Jak zarobim dwieści złotych, to ci
kupim cudny dom. Będziesz spała jak
królewna na łóżeczku z białych róż.
Dobranuc, oczka zmruż’’. Czy można
piękniej śpiewać o marzeniach swojej
ukochanej?
O swojej miłości do panny Franciszki
śpiewał fryzjerczyk, kupując u jej ojca
rzeźnika wędliny i kiszki:
„A niedaleku ud ich zagrody mnieszkał sy, mnieszkał fryzjerczyk młody i co
dziń rano kupował kiszki, bo bardzo kochał panny Franciszki‘’. Jak inaczej zdobyć miłość ukochanej i względy jej zamożnego ojca? Skromnemu fryzjerowi
się nie powiodło, od ojca ukochanej błogosławieństwa młodzi nie dostali. Ich historia, choć pozornie wesoła, zakończyła
się nieszczęśliwie. Mezalians przed wojną był nie do pomyślenia.
Przedwojenny Lwów to mieszanka
wielu kultur i narodowości. Bogatych
i biednych żyjących obok siebie. Batiary

Ratusz na rynku we Lwowie

Opera Lwowska

śmiało flirtowali z pannami, a panny
śpiewem odpowiadały.
Miasto przyjazne, mieszkańcy życzliwi, bo: „Tyli jest miast, tyli jest gwiazd.
Wszędzie dobrze i źle, po połowi. Rób
co umisz, jak wiesz. Lecz jak młodym
być to we Lwowie”.
W latach powojennych lwowiaka można było poznać po kilku jego słowach.
Wiele razy czytałam wspomnienia, że
gdzieś na drugim końcu Polski, gdy
dwóch lwowiaków się spotkało, serdeczności było co niemiara. I mogli nie
znać się z imienia i nazwiska, ale łączyły
ich wspomnienia i tęsknota za miastem.

Niestety, tych urodzonych we Lwowie
czas zabiera. Z nimi odchodzi wyjątkowy dialekt.
Mnie osobiście Lwów jest bardzo bliski.
Otoczona lwowską rodziną dołożę małą
cegiełkę, aby ocalić od zapomnienia serdeczną mowę przedwojennego Lwowa.
Ta joj!
TEKST: MARTYNA SOBKOWIAK
ZDJĘCIA: KACPER DWORNICZAK
Autorka artykułu Martyna Sobkowiak
jest leszczynianką, zawodowo zajmuje
się ubezpieczeniami, a prywatnie jest miłośniczką Lwowa.
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Ta jedna, ekstremalna noc
W czasie Wielkiego Postu w całej Polsce odbywają się kolejne edycje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Z każdym kolejnym rokiem
w tę nieznaną drogę wyrusza coraz więcej uczestników. Każdy z nich otwiera się na nowy wymiar duchowości, mierząc się w pieszej drodze ze zmęczeniem i zimnem.
W tym roku, po trzyletniej przerwie,
i ja wyruszyłam w swoją kolejną już
Ekstremalną Drogę Krzyżową. Jest ona
dla mnie wydarzeniem niezwykłym i doświadczeniem, którego nie porównam
do żadnego innego. I choć wyjście odbywa się w określonym czasie, u mnie
droga zaczyna się wcześniej. Im bliżej
tego dnia, tym więcej wątpliwości we
własne siły i obawy przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. I myśl,
czy aby na pewno porzucić swoją strefę
komfortu i spędzić ten piątek przed telewizorem z popcornem w ręku. Ale kiedy
wyruszam, powierzam tę noc Panu Bogu
i Jego woli.
Wędrówka jest bardzo wymagająca
i należy się do niej przygotować odpowiedzialnie. Warto mieć przy sobie coś
ciepłego, energetycznego. Z każdym
kolejnym kilometrem dopada mnie coraz większe zmęczenie i ból. Modlitwa
przy każdej ze stacji wydaje się coraz

dłuższa, a wyruszyć w dalszą trasę coraz
trudniej. I właśnie wtedy doświadczam,
po co w ogóle w tę drogę wyruszam –
dla jedynej takiej modlitwy i bliskości
z Bogiem. Od wyczerpania i zmęczenia
nie można uciec, ale dzięki temu każdy
kolejny krok powierzam Bogu. U kresu
drogi przepełnia mnie ogromna wdzięczności i wzruszenie. Poczucie umocnienia, które towarzyszy mi jeszcze przez
długie tygodnie.
Każda kolejna EDK uczy pokory.
Utwierdza mnie w przekonaniu, że o siły
fizyczne chodzi tu najmniej. Tu chodzi
o siłę wiary i modlitwy, które pozwolą przejść drogę do końca. Choć ból
jest ogromny, duszę przepełnia radość
i duma. Klękam przed ołtarzem kościoła, do którego zmierzałam i czuję radość.
Przeszywa mnie cisza i dlatego EDK nie
należy kojarzyć z kolorowym piknikiem.
Dla mnie, żyjącej nieustannie w biegu, doświadczającej różnych bodźców,

REKLAMA

wędrówka EDK jest psychicznym odpoczynkiem. Dobrą okazją do przemyślenia życiowych spraw, także tych
trudniejszych.
Uczestników EDK nikt nie pyta o ich
wiarę czy religijność. Nieważne kim
i jaki jesteś, ważne że szukasz. Pięknie,
jeśli znajdujesz. Bo jeśli odważysz się
wyruszyć w tę samotną drogę lub ramię

w ramię z kimś bliskim, zabierz ze sobą
swoje intencje. Doświadczenie jest duchowe. To jest doskonały moment na
umocnienie wzajemnych relacji. I nie
ma co zrażać się błotem w skarpetkach.
Na co dzień żyjemy tak komfortowo, że
jedną noc można ekstremalnie!
MARTYNA SOBKOWIAK
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# NIERUCHOMOŚCI

Zamieszkaj w dobrej lokalizacji i poczuj klimat Antonin
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to miejsce znajdowało się poza Lesznem. Dzisiaj to jedna z centralnych dzielnic miasta, która
utrzymuje spokojny i przede wszystkim zielony charakter. Właśnie tutaj od kilku lat buduje się osiedle Nowe Ogrody, które porywa mieszkańców swoim niesamowitym klimatem.
Rzadko się zdarza, aby wszystko się układało w spójną całość - wygodny dostęp
do infrastruktury, bliskość Śródmieścia, a do tego oddech przyrody niczym na wsi.
To jak połączenie wody i ognia - niby niemożliwe, a jednak istnieje. Zrobiła to firma K2 Nieruchomości, która wybudowała osiedle Nowe Ogrody przy ul. Ostroroga
w Lesznie. Tutaj nie ma dróg na skróty. Deweloper postawił na wysoką jakość, wygodę oraz bezpieczeństwo mieszkańców.
Każdy lokal jest wyposażony w wysokiej klasy stolarkę okienną, a także rolety zewnętrzne dla poprawy komfortu użytkowników. Winda jest standardem, podobnie
jak pomieszczenia dla wózków i rowerów. Osiedle zostało oplecione monitoringiem wizyjnym z możliwością odtwarzania obrazu do miesiąca wstecz. W centralnej części – z myślą o dzieciach – umieszczono plac zabaw. Inwestor zadbał również o przestronny parking dla zmotoryzowanych mieszkańców.
Mieszkania na Nowych Ogrodach rozchodzą się bardzo szybko. Kupujących przyciąga nie tylko miejsce i standard lokali, ale też starannie rozplanowany układ

(23/2022)

Biuro Sprzedaży
ul. Ostroroga 8A
64-100 Leszno
Tel. 519-530-988
www.noweogrodyleszno.pl

urbanistyczny osiedla. Tworzy on całość ze znajdującymi się po sąsiedzku budynkami "Antonińskiej" i "Niezapominajki", które również zostały wybudowane przez
firmę K2 Nieruchomości.
– Osiedle składa się obecnie z siedmiu budynków mieszkalnych. W najnowszym
znajdują się lokale w układach dwu- i trzypokojowych z aneksami kuchennymi oraz
jasnymi i przestronnymi balkonami o metrażach od 37 do 52 metrów kwadratowych.
Na sprzedaż "od ręki" zostało nam jeszcze sześć mieszkań w metrażach od 47 do 52
metrów kwadratowych. Ceny zaczynają się od 6860 zł brutto za metr kwadratowy
– mówi Michał Kuraś, prokurent spółki K2 Nieruchomości.
Warto sprawdzić i warto pospieszyć się z decyzją o zakupie. To najlepsza oferta
w Lesznie!
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eCPR

o co w tym wszystkim chodzi?
W dniach 12-13 maja 2022 na zaproszenie Fundacji Bliżej Siebie odbędzie
się w Wyższej Szkole Humanistycznej
w Lesznie certyfikowany stacjonarny
kurs eCPR połączony z wykładem, który będzie prowadzony przez dr Daniela
Fishera. Jest on amerykańskim psychiatrą i twórcą metody eCPR (program edukacyjny stworzony by uczyć ludzi towarzyszyć innym w kryzysie emocjonalnym
poprzez: łączenie, wzmacnianie i rewitalizację). Uczestnicy kursu będą mieli
możliwość przyjrzenia się możliwościom
wykorzystania metody eCPR w kontekście aktualnej sytuacji w Ukrainie, pracy nad traumą, odporności psychicznej i zdrowienia. Więcej informacji o kursie jak i samej metodzie na stronie organizatora na:
www.fundacjablizejsiebie.pl
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FUTSAL

KICKBOXING

Remisem zakończył się wyjazdowy mecz leszczyńskich futsalowców do grodu
Kopernika. Ostateczny wynik zmagań z FC Reiter Toruń brzmiał 3:3. Nasi zawodnicy
dalej nie mają pomysłu na pokonanie faworyzowanej ekipy Rekordu Bielsko-Biała. Tym
razem w zawodach na hali Trapez odnotowaliśmy rezultat 2:4. Leszczyniacy szybko
się zrehabilitowali i w takim samym stosunki w Chojnicach pokonali tamtejsze Red
Devils. U siebie wygrali z KS Constract Lubawa 6:1.

W Drezdenku odbyły się Mistrzostwa Polski Full Contact juniorów młodszych i starszych w kickboxingu. Złote medale w kategorii junior młodszy dla Polonii 1912 Leszno
zdobyli: Max Kowanek, Aleksander Piasecki, Aniela Misiaczyk. Brązowe medale w tej
samej kategorii wywalczyli: Mateusz Krużyński, Filip Marek i Hubert Jarząbek. W kategorii junior starszy medal z brązowego kruszcu wywalczył Michał Marek. Gratulujemy!

KOSZYKÓWKA KOBIET
Koszykarki Pompax Tęczy Leszno zakończyły sezon na pierwszoligowych parkietach. Po
pierwszym wygranym pojedynku w rundzie play-off z Wisłą Canpack Kraków nastąpiły dwie porażki. W drugiej rundzie koszykarki uległy w grodzie Kraka 78:52. O awansie
do kolejnej rundy decydował zatem trzeci pojedynek. Porażka 78:82 spowodowała, że
to drużyna z Małopolski miała powody do radości. Zakończyła się także współpraca
z trenerem Krzysztofem Zajcem, który wybiera się na roczny urlop zdrowotny.

SPEEDROWER
Imponujące zwycięstwo na inaugurację sezonu w CS Superlidze zaliczyli zawodnicy
LKS Szawer Leszno, pokonując 46:111 Szarżę II Wrocław. Mniej szczęścia na inaugurację mieli rowerzyści startujący w ramach rozgrywek Młodej CS Superligi. Ulegli na
wyjeździe drużynie z Gniezna 83:65.

TENIS STOŁOWY
Cenne zwycięstwa zanotowali na swoim koncie tenisiści Wametu Dąbcze. W ramach
rozgrywek w II lidze wielkopolsko – zachodniopomorskiej pokonali drużynę Ochman
Raszków 7:3 oraz Polonię Śmigiel 8:2. Przed tenisistami jeszcze ostatni pojedynek rundy
zasadniczej ze spadkowiczem z Ostrowa Wielkopolskiego, a następnie runda play-off.
Z kolei tenisistki Wametu okazały się bezkonkurencyjne w II lidze kobiet w grupie wielkopolskiej. Teraz zmierzą się z zespołem Spin Szczecin o zwycięstwo w II lidze wielkopolsko – zachodniopomorskiej. Powodzenia!

PIŁKA RĘCZNA
Ze zmiennym szczęściem radzą sobie szczypiorniści MKR Real Astromalu Leszno. Po
emocjonującym spotkaniu przegrali w Nowej Soli z tamtejszym UKS 23:20. Niemniej
emocji towarzyszyło w domowym meczu z Dziewiątką Legnica. Podstawowy czas gry
nie przyniósł rozstrzygnięcia, a wynik brzmiał 23:23. W serii rzutów karnych lepsi okazali się gospodarze, wygrywając 3:0.

PIŁKA NOŻNA
Trwa zwycięska passa piłkarzy Polonii Leszno. Wygrywają zarówno mecze wyjazdowe
i domowe. W ostatnich spotkaniach padły następujące rezultaty: 7:1 z Rawią Rawicz,
0:1 z PKS Racot, 2:0 z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski oraz 0:2 z Piastem Kobylin.
Wyśmienita forma dała drużynie awans na drugą pozycję w ligowej tabeli.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Udanie zakończyli sezon zasadniczy koszykarze z Rydzyny. Rycerze pokonali w stolicy
Dolnego Śląska Exact Systems Śląsk Wrocław 83:87. Fazę play-off zawodnicy rozpoczęli od batalii z inną wrocławską ekipą. Na wyjeździe pokonali rywala 63:93, a u siebie 93:84. W II rundzie zmierzyli się KKS Tur Basket Bielsk Podlaski. We własnej hali
przegrali 90:98. Pojedynek wyjazdowy zakończył się wynikiem 76:84 i do wyłonienia
zwycięzcy potrzebne było rozegranie trzeciego spotkania. A w nim Rycerze zwyciężyli 100:92 i awansowali do czołowej ósemki sezonu. Niestety w III rundzie koszykarze
dwukrotnie ulegli drużynie Enea Basket Poznań, 110:84 i 95:98.

ŻUŻEL
W Toruniu rozegrano PGE Indywidualne Mistrzostwa Ekstraligi im. Zenona Plecha. W zawodach zwyciężył Bartosz Zmarzlik. Na podium znaleźli się także Tai Woffinden oraz
Leon Madsen. Reprezentanci biało-niebieskich zajęli odpowiednio: Janusz Kołodziej
7 miejsce (9 pkt), a Jason Doyle 11 miejsce (6 pkt).
Bartosz Zmarzlik okazał się także najlepszy w zawodach rozegranych w Opolu i sięgnął
po Złoty Kask. Warto odnotować, że dokonał tego trzeci raz z rzędu. Wcześniej żadnemu z żużlowców ta sztuka się nie udała. Drugą pozycję wywalczył Dominik Kubera,
a trzecią Patryk Dudek. Piotr Pawlicki zajął 7 lokatę z 8 punktami, a „oczko” mniej wywalczył Janusz Kołodziej, co pozwoliło mu zająć 9 miejsce.
Żużlowcy Fogo Unii Leszno zdobyli srebrny medal Mistrzostw Polski Par Klubowych
(Doyle 5+1, Kołodziej 7, Pawlicki 9+1). O ostatecznym miejscu na podium w poznańskich zawodach zadecydował wyścig dodatkowy. Piotr Pawlicki pokonał w nim swojego starszego brata – Przemka reprezentującego barwy obrońców tytułu – ZOOleszcz
GKM Grudziądz. Medal z najcenniejszego kruszcu wywalczyli żużlowcy Motoru Lublin.
Byki znakomicie rozpoczęły sezon w PGE Ekstralidze. W pierwszym wyjazdowym spotkaniu pokonali niespodziewanie faworyzowaną ekipę Zielona-energia.com Włókniarz
Częstochowa. Kontrowersyjny był przebieg spotkania z drużyną Moje Bermudy Stal
Gorzów. W ostatniej gonitwie sędzia dopatrzył się winy Piotra Pawlickiego przy upadku Szymona Woźniaka, wykluczając tego pierwszego. Zaliczył jednak końcowy wynik
wyścigu, a nie wynik z momentu incydentu. Sprawa ostatecznego wyniku nie została do tej pory wyjaśniona. Żadnych wątpliwości nie było w kolejnym meczu wyjazdowym unistów, którzy w stolicy Dolnego Śląska pokonali aktualnych Drużynowych
Mistrzów Polski.
Częstochowa : Leszno 44 – 46
Doyle 11, Kołodziej 10+1, Bellego 7+2, Lidsey 4+1, Pawlicki 8, Jabłoński 6+1, Mencel 0
Leszno : Gorzów 45 – 45 (?)
Doyle 7+1, Kołodziej 11+1, Bellego 8+1, Lidsey 5, Pawlicki 10+1, Borowiak 0, Jabłoński
4, Mencel 0
Wrocław : Leszno 44 – 46
Doyle 12+2, Kołodziej 13+1, Bellego 5+2, Lidsey 9, Pawlicki 5+1, Jabłoński 0, Borowiak 2
Po trzech kolejkach żużlowcy Fogo Unii Leszno zajmowali drugie miejsce.
OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Porcelanowy jubileusz
Fantastyczna zabawa, aktywny wypoczynek i sportowe
emocje. Zgrane i dobrze komunikujące się zespoły. To słowa,
którymi najtrafniej możemy opisać Leszczyńską Ligę Piłki
Siatkowej.
Trudno w to uwierzyć, ale to już dwudziesty sezon tej pasjonującej rywalizacji. Wszystko rozpoczęło się w 2001 r.,
kiedy to 5 drużyn grających początkowo w różnych salach zainicjowało powstanie ligi. Od momentu wybudowania
hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 9 to właśnie obiekt usytuowany na
leszczyńskim Zatorzu jest miejscem rozgrywek. Biorą w nich udział zawodnicy
z Wielkopolski oraz ościennych województw. Od 5 lat Liga gra pod patronatem i o Puchar Prezydenta Miasta
Leszna. Wcześniej patronem LLPS
był dyrektor Gimnazjum nr 9 Krzysztof
Ratajczak.
W jubileuszowych rozgrywkach odbyło się 19 turniejów, które wyłoniły
zwycięzcę. W finale spotkały się ekipy: Kaniasiatka Gostyń oraz Lespin
Volleyball Team. Po bardzo zaciętej rywalizacji różnicą małych „oczek” lepsi
okazali się Ci drudzy. Trzecie miejsce

na podium przypadło ekipie Piekiełko
Leszno.
Przyznano także nagrody indywidualne. Najlepszy atakujący Tomasz Nowak
(SMS Amator Głogów), najlepszy przyjmujący Bartosz Gadkowski (Lespin
Volleyball Team), najlepszy rozgrywający Maciej Mańka (Lespin Volleyball
Team), najlepszy libero Kamil Zieliński
(Piekiełko Leszno), najlepszy środkowy
Rafał Selmoser.
Tytuł MVP, czyli najbardziej wartościowego gracza zdobył Mikołaj Hajnsz
z Kaniasiatka Gostyń. Warto zaznaczyć,
że to nie pierwsze wyróżnienie dla tego
zawodnika. Tytuł MVP wywalczył także podczas IX edycji w 2011 r. oraz
XV edycji w 2017 r., natomiast w XII
edycji uznany został za najlepszego
rozgrywającego.
- W siatkówkę gram od ponad 30 lat.
To godziny treningów i litry wylanego
potu. Pomimo upływu czasu i każdych

kolejnych urodzin chęci do gry są takie
same. Dodam, że kilku kolegów w naszej
drużynie jest starszych ode mnie i świetnie bawią się podczas gry i rywalizacji.
W Leszczyńskiej Lidze Piłki Siatkowej
rywalizację zaczęliśmy bodajże podczas IX edycji w 2011 r. Kilka razy udało nam się wygrać ligę. Miała miejsce

także przerwa w rywalizacji, kiedy wielu z nas dołączyło do innych zespołów –
wspomina Mikołaj Hajnsz.
Pozostaje zaciskać kciuki za dalsze
czerpanie radości przez graczy z tej doskonałej rywalizacji i życzyć wielu sportowych wrażeń!

i uczucia. Potrafi zdobywać wysokie
miejsca na wystawach i jednocześnie
niezwykle dobrze biegać. Lubię tę formę aktywności z psem, bo wyścigi w terenie są nieprzewidywalne i nigdy nie
wiadomo, kto wygra. Sędziowie oceniają
pięć kategorii, co oznacza, że liczy się nie
tylko prędkość, ale też zwinność, wytrzymałość, entuzjazm psa czy umiejętne podążanie za wabikiem bez skracania trasy. Tegoroczne zawody to także pierwsza

okazja do wizyty w Lesznie. Zawsze kojarzyłam Leszno jako miasto pomiędzy
Poznaniem a Wrocławiem. Mam kolegę
z Leszna pracującego jako pilot i Leszno
kojarzyło mi się z lotnictwem. Od dziś
będę je wspominać jako słoneczne i gościnne miasto, które organizuje doskonałe
zawody – dodaje.

Charty to mania!
Takiego wydarzenia w Lesznie jeszcze nie było. W drugi kwietniowy weekend odbyły się
Międzynarodowe Terenowe
Wyścigi Chartów Grand Prix Leszna zorganizowane przez leszczyński oddział Związku Kynologicznego w Polsce. Nie mogłem przegapić tak niezwykłych zawodów.
Na miejscu szybko przekonałem się, że
obok rywalizacji sportowej tych niesamowitych czworonogów to wydarzenie
było świetną okazją do spotkania ze znajomymi, jak i poznania nowych osób. To
także doskonała promocja nie tylko sportu, ale i miasta Leszna.
– Są to pierwsze tego typu zawody
w Lesznie i od razu rangi międzynarodowej. Udział bierze w nich 135 psów z kilku krajów: Finlandii, Czech, Słowacji,
Niemiec i Polski. To także pierwsze zawody po zmianie kryteriów w kategoriach, w jakich biegają psy – mówi
Dorota Kozanecka, hodowca i kierownik
sekcji chartów w leszczyńskim oddziale
Związku Kynologicznego i jednocześnie
komisarz zawodów.

***
Jednym z uczestników leszczyńskich
zawodów była niezwykła charcica Mania
– Mania jest chartem rasy Chart
Angielski Whippet. To bardzo wrażliwa

suczka, potrafi wyczuć każdą emocję. Jej
obecność działa jak włącznik dobrego
samopoczucia. Dzięki niej pojawiły się
długie spacery i nowe relacje. Mania jest
pełnoprawnym członkiem rodziny. Jeździ
z nami wszędzie, a jej spokojne usposobienie i ufność sprawia, że skrada serce każdego. Dla mnie to pies doskonały. Wesoły, czuły, ufny, oddany, pachnie
domem i dobrze dogaduje się z naszymi
dziećmi i kotem – opowiada Aleksandra
Marcinkowska, która na zawody przyjechała z Gdańska.
A to dopiero początek dokonań niezwykłego czworonoga
– Mania towarzyszy mi w mojej pracy
w przedszkolu. Jest jednym z nielicznych
chartów w Polsce pracujących w dogoterapii. Przeszła testy i egzaminy dające
jej uprawnienia do pracy jako pies terapeuta. Jej obecność potrafi wyciszyć
dzieci, jak również zmotywować do działania, wyzwalając w nich nowe emocje

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIE: PIOTR DOMKE
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# ROZRYWKA / RAJD ROWEROWY

Humor na majowe dni

- Ile żyje robak wędkarza?
- Dwa dni z hakiem.
:)
Żona do męża:
- Jest szósta rano! Gdzie byłeś całą
noc?
- Grałem z kumplami w kasynie.
- Kumple są dla ciebie ważniejsi?
Możesz spakować swoje rzeczy i się
wynosić!
- Mogę, to już nie jest nasz dom.
:)
Przychodzi Kowalski do doktora.
- Ten sposób na reumatyzm, który mi
pan polecił, jest świetny. Unikanie wilgoci naprawdę działa!
- Dziękuję. A co panu teraz dolega?
- Nic. Przyszedłem zapytać, czy mogę
się już wykąpać.
:)
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- A ja mam jutro z mężem dzień przymierza i zgody.
- Jak to?
- Normalnie, jedziemy do centrum
handlowego...ja przymierzam, on się
zgadza.
:)
Pani pyta dzieci jaki jest ich ulubiony
kwiat.
- Ten kto chce powiedzieć niech podniesie rękę.
Jasiu podniósł rękę i powiedział, że
jego ulubionym kwiatem jest róża.
A więc idź napisz to słowo na tablicy.
A Jasiu na to:
- Aaaa, to ja już wolę maki.
:)
Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają
swoją objętość, a zimno, że się kurczą.
Możecie podać jakieś przykłady?
- Wakacje są dłuższe od ferii
zimowych.
:)
Biznesmen mówi do biznesmena:
- Nie wiem, jak to robisz, ale zauważyłem, że choć zaczynacie pracę o 8.30,
to pracownicy przychodzą dużo
wcześniej.
- To proste! Mamy 30 pracowników,
a ja kazałem zrobić parking na 15
samochodów.

RAJD ROWEROWY

ROWEREM PRZEZ
LESZNO-REGION
21.05.2022

# POZNAJ ŚWIAT

35

Kamperowa podróż
Czy na mapach wciąż istnieją białe plamy? Chodzi o miejsca, które nie zostały jeszcze odkryte przez podróżników. W Europie
z pewnością nie, ale na świecie prawdopodobnie tak. Na przykład niektóre obszary Vanuatu lub Brazylii. Są jednak na naszym
kontynencie miejsca, o których wiemy wszystko, a jednak niewiele…
Szwedzka Skania
Nie chodzi mi o markę samochodów ciężarowych, tylko o region administracyjny w Szwecji. Leży on na południu, tuż
przy granicy z Danią. Największe miasta to Malmö, Helsingborg oraz Lund.
O tym pierwszym słyszał chyba każdy.
To popularne miejsce pracy dla wielu
Polaków, a także wymarzone miejsce dla
studentów. Natomiast Lund to cel naszej
podróży…

Lund?
Część turystów w trakcie wakacji chce
po prostu odpocząć. Nie szukają piaszczystych plaż ani architektonicznych cudów świata. Liczy się tylko spokój oraz
wyciszenie. Lund jest właśnie takim
miejscem. Założę się, że gdyby leżało
we Francji, to zostałoby okrzyknięte najbardziej uroczym miasteczkiem na miesiąc miodowy. Lund jest zielone. Warto
tu przyjechać w maju lub czerwcu. To
właśnie wówczas ciepłe promienie słoneczne budzą Szwedów do życia. Na
rynku otwierają się ogródki restauracyjne, a skwery i parki stają się kolorowe.

Jak się tu dostać?
Najbliższe lotnisko znajduje się
w Malmö, czyli około 30 minut drogi
pociągiem od Lund. Do Malmö można dolecieć z wielu polskich miast. Na
razie z Warszawy, Krakowa, Katowic
oraz Gdańska, ale być może dojdą także relacje z Wrocławia oraz Poznania.
Połączenia są realizowane przez węgierskie linie lotnicze Wizzair oraz irlandzkie Ryanair. Oznacza to, że ceny potrafią
być naprawdę niskie. Zdarzają się nawet
bilety za 19 zł! Choć najczęściej za około
54 zł lub 89 zł. Pociągi do Lund odjeżdżają co kilka minut.

supermarketów, a już szczególnie tych
zagranicznych. W Szwecji panuje przekonanie, iż najlepsze jest to, co jest
szwedzkie i jak najbardziej lokalne.

ważne jest to, aby upewnić się, że wasza
karta płatnicza działa w Szwecji. W przeciwnym wypadku pozostaje wezwać personel stacji i czekać, aż przyjedzie…

Czas na piknik!

A Lund?

Teraz czas na podróż do… Ivösjön.
Jeśli wybierzecie się tam z samego rana
w weekend, to po prostu podążajcie za
innymi samochodami. Z pewnością wielu jedzie właśnie tam. Jeśli nie, to wystarczy najprostsza mapa. Ivösjön to
jedno z najbardziej przytulnych miejsc
w całej Szwecji. To jednocześnie nazwa jeziora, ale również całej okolicy.
Pośród jezior, pagórków i drzew znajdziecie spokój oraz błogi relaks. Jeśli będziecie dostatecznie cicho, to spotkacie
także łosia. W Ivösjön można wypożyczyć łódkę, kajak lub rower. Każdy znajdzie coś dla siebie. Inne podobne miejsce to Finjasjön. Tam również znajduje
się jezioro, a także pole golfowe. W ramach ciekawostki dodam tylko, że za
stosunkowo niewielkie pieniądze można
wykupić ekspresowy kurs gry w golfa.
Natomiast niedaleko jeziora Store Damm
znajduje się stadnina koni. Mógłbym kolejne miejsca wymieniać w nieskończoność. Skania ukrywa wiele tajemniczych
oraz pięknych zakątków. Być może sami
odkrycie jeden z nich? Pamiętajcie jedynie o tym, że w Szwecji na wielu stacjach benzynowych nie ma personelu.
Trzeba, więc samodzielnie zapłacić kartą
kredytową lub debetową. Dlatego bardzo

Oczywiście nie możecie zapomnieć
o Lund. Nie jest to duże miasteczko,
ale mieści się tu kilka zabytków. Jeden
z nich to katedra. W środku tuż za ołtarzem, znajduje się wejście do podziemi. Czasami jest otwarte, a czasami nie.
Będzie to interesujące miejsce raczej tylko dla fanów historii, niemniej warto tam
zejść. W katedrze dość często odbywają
się koncerty.
Musicie mi zaufać, że atmosfera jest
magiczna. Kawałek dalej znajduje się
dość niepozorny, biały, ale bardzo ładny i stary budynek. To siedziba najlepszego (lub drugiego po Uppsali) uniwersytetu w Szwecji. Kierując się dalej,
wzdłuż parkowej drogi, dotrzecie do biblioteki. Trudno mi ją opisać, ponieważ
co miesiąc wygląda inaczej. Jest w całości pokryta bluszczem i innymi roślinami, dlatego czasami jest zielona, a innym
razem bordowa. Nie każdy potrafi czytać po szwedzku, ale mimo to koniecznie do niej wejdźcie. Zbiory, szczególnie te najstarsze, wyglądają obłędnie.
Tuż za biblioteką znajduje się park. Jest
ogromny, dlatego możecie tam znaleźć
prawie każdą roślinę, która występuje
w Szwecji. Poza tym to idealne miejsce

na krótką przerwę. Za kilka koron otrzymacie pyszną kawę oraz domowe ciasto.

Największa atrakcja Lund to…
relaks i spokój. Podróż do Lund być
może nie będzie się wiązać z przypływem adrenaliny. Nie ma tu dużo atrakcji, a życie nocne praktycznie nie istnieje. Niemniej jest to idealne miejsce, aby
odpocząć. Nawet jeśli nie uda wam się
wypożyczyć kampera, to możecie jechać
nad jeziora pociągiem lub autobusem.
Szwedzi są bardzo przyjaźni, dlatego
jeśli zobaczą, że czekacie na przystanku autobusowym, to z pewnością zaproponują wam podwózkę. Poza tym
Szwedów jest mało, więc i w komunikacji miejskiej nie ma tłumów. Jeśli kierowca będzie wiedział, że wszyscy pasażerowie jadą nad dane jezioro, to zazwyczaj
podwiezie was nad sam brzeg. Działa to
jednak w dwie strony. Też musicie pamiętać o pewnych zasadach.
Kamperem możecie zatrzymać się
w wyznaczonych miejscach, natomiast
namiot można rozłożyć w dowolnym
miejscu na łonie natury. Wystarczy tylko, że przed odjazdem zrobicie porządek. W Szwecji bardzo popularne są tzw.
leśne domki. Są one opuszczone w tym
sensie, że każdy może się w nich zatrzymać. Warunkiem jest jedynie to, że jeśli np. zużyliście drewno, to musicie je
uzupełnić.
KAMIL DUDKA

Krótkie przygotowania
Teraz proponuję rozejrzeć się za wypożyczalnią… kamperów. Dwa lata temu
w Lund znajdowało się ich dość sporo,
a cena oscylowała wokół 350 zł za dzień.
Być może to dużo, ale dzięki niemu nie
musicie się martwić o hotel, a nawet o restauracje. Po wypożyczeniu kampera
warto odwiedzić jeden z wielu lokalnych
sklepów spożywczych. Tam możecie
zaopatrzyć się w szwedzkie smakołyki w postaci kawy, ciemnego chleba,
owoców, warzyw, czyli w skrócie we
wszystko, co przyda się w trakcie pikniku. Jedna uwaga - jeśli chcecie zyskać
szacunek Szwedów, to nie odwiedzajcie

Biblioteka uniwersytecka w Lund
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Dorota Sacha
Teatrzyk Pompon…

…pomysł na jego założenie pojawił się po powrocie z Irlandii. Wraz z siostrą zamierzałyśmy uniknąć zaszufladkowania w pracy od 8 do 16. W moim domu rodzinnym było mnóstwo muzyki, poczucia humoru, miłości. Mimo to w dzieciństwie byłam dość
nieśmiała, podobnie jak moje siostry. Stopniowo jednak odczuwałam większą swobodę w występach przed publicznością. Ukończyłam Szkołę Aktorską na Akademii Sztuk
Wizualnych w Poznaniu, gdzie nawiązałam owocne relacje.

Pierwszy występ…
…odbył się dla naszych dzieci i dzieci naszych znajomych. Duży pokój zamienił się
w salę teatralną. Zaprezentowałyśmy spektakl na podstawie Bajek samograjek Jana
Brzechwy. I tak się rozpoczęło.

Występy w plenerze…
…podczas występów plenerowych można wystąpić przed większą publicznością. Dostrzegam, że dzieci w obecności rodziców częściej biorą udział
w przedstawieniu. Z jednej strony to bardzo cieszy, ale też potrafi utrudnić
występ. Młodzi widzowie potrafią także być bardziej rozkojarzeni kiedy, dookoła jest sporo hałasu. W przedszkolu nie ma takich sytuacji. Realizując
przedstawienie na zewnątrz, trzeba być także gotowym na zmieniające się
warunki atmosferyczne.

Moja ulubiona bajka z dzieciństwa…
…Szklana Góra. Bajka słuchana na okrągło, nagrana na winylowej płycie. Jej bohaterami był Szewczyk Dratewka i smok. Bardzo podobało mi się także, jak rodzice opowiadali własne bajki. Dziś to ja opowiadam własne bajki swoim dzieciom.

Tworzenie przedstawienia…
…najpierw powstaje bohater, np. będzie to przedstawienie o piesku.
Tworzymy scenariusz, a w następnej kolejności powstaje muzyka.
Końcowym etapem jest przygotowanie strojów przy współpracy z krawcową. Podczas przedstawienia, gdzie bohaterami są zwierzęta, staramy się
subtelnie przedstawić dzieciom fakty z życia konkretnego gatunku.

Nie wyobrażam sobie dnia bez…
…od kiedy urodziłam dzieci to z pewnością bez kawy.

Moje ulubione miejsce w Lesznie…
…gastronomicznie to z pewnością Hocho Sushi Bar oraz Cooperativa. Już
niedługo dołączy do nich oczywiście Kawiarnia Pompon. Kawiarnia, która
będzie przyjazna dzieciom. Kawiarnia, gdzie będą się odbywać przedstawienia Teatrzyku Pompon, gdzie będzie można zjeść pyszne bajgle i nie
tylko.

Współzałożycielka (wraz z siostrą Zosią) objazdowego
Teatrzyku Pompon. Będąc Czarną Chmurą, Czarownicą,
Bocianem Bogdanem, Pszczołą Eugenią czy zgorzkniałą
ciotką Żanettą potrafi rozbawić, zaskoczyć, wzruszyć i nauczyć. Genialne przedstawienia cieszą się ogromnym zainteresowaniem przedszkolaków. Jej aktorskie umiejętności
można zobaczyć także podczas wielu wydarzeń organizowanych w przestrzeni publicznej Leszna, m.in. podczas
Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu Artystycznego czy
Rynków Śniadaniowych. Szczęśliwa żona i mama, Kobieta
błyskotliwa, kreatywna i pełna energii. Podczas rozmowy
z nią kąciki ust automatycznie unoszą się do góry. Właśnie
zamierza spełnić swoje kolejne marzenie. Otwiera w Lesznie
kawiarnię Pompon.

Budzik…
…nie lubię wcześnie wstawać, choć z wiekiem jest mi chyba coraz łatwiej
to robić.

Majówka…
…najczęściej wyjeżdżałam pod namiot wspólnie z siostrami i kuzynostwem do Kotwasic w powiecie tureckim. Także w takiej scenerii miały miejsce przedstawienia Teatrzyku Pompon. W tym roku najważniejszy jest remont powstającej kawiarni.

W kuchni…
…uwielbiam curry. Najlepiej warzywne i zdecydowanie z hinduskim mleczkiem kokosowym. Uwielbiam je przygotowywać jak i jeść!
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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HOROSKOP
Horoskop klasyczny na maj 2022 r. opracowała Akia

Baran (21.03-19.04)

Waga (23.09 - 22.10)

Drogi Baranie, majowa aura 2022 roku obdarzy Cię silniejszą potrzebą kontaktów towarzyskich. Dzięki temu poszerzy się grono znajomych oraz odnowisz lub wzmocnisz dotychczasowe relacje. Możliwe, że majówkę spędzisz w gronie bliskich znajomych oraz rodziny, na której Ci zależy. Otaczająca Cię aura energetyczna sprawi, że odżyją także relacje z dalszą rodziną. Poza tym maj to doskonały czas na naukę, rozwój
zawodowy i duchowy. Możesz doświadczyć odnowienia, przypływu sił życiowych i śmiało rozpoczynać
nowe projekty. Jeśli jesteś samotnym Baranem, to możesz liczyć na nową, ciekawą znajomość. Maj może
okazać się też miesiącem trafnych inwestycji, o ile zostaną gruntownie przemyślane. Warto wykorzystać
sprzyjający czas na poprawę kondycji fizycznej oraz zadbać o zdrowie.

Droga Wago, majowa aura kosmiczna wspiera Twoje zamiary w osobistej oraz społecznej sferze życia.
Możesz udać się na zasłużony urlop lub zacząć regularne treningi. Masz optymalny czas, aby zmienić styl
życia. Wszystko, co robisz dla swojego dobra, przyniesie Ci satysfakcję mimo początkowych trudności
czy oporów wewnętrznych. Pamiętaj, że to Ty jesteś swoim największym wrogiem. W maju 2022 roku
największa przeszkoda dla Ciebie, droga Wago to Twoje lenistwo… Możliwe, że, korzystając ze sprzyjającej
aury kosmicznej, zmienisz pracę lub rozpoczniesz projekty zawodowe wymagające podróży i dodatkowych
kwalifikacji. Postaraj się też z troską podejść do zdrowia, nie lekceważ najsłabszych nawet przejawów
słabości, ale też i nie ulegaj słabościom.

Byk (20.04 - 20.05)

Skorpion (23.10 - 21.11)

Drogi Byku, maj 2022 roku sprawi, że w centrum zainteresowania znajdą się przede wszystkim sprawy rodziny. Dodatkowo zechcesz poświęcić energię i czas tam, gdzie czujesz, że to Twoje miejsce na Ziemi, Twój
dom, Twoja mała ojczyzna. Możliwe, że cały miesiąc stanie się wiosennym festynem spotkań rodzinnych
i przyjacielskich. Maj to dla Ciebie doskonały czas na regenerację sił, odnowienie i ożywienie ciepłych kontaktów z osobami bliskimi Twojemu sercu. Możesz śmiało wcielać w życie plany, a nawet krok po kroku
spełniać marzenia. Nie bój się kontrowersyjnych decyzji w sprawach, które do tej pory szły jak po grudzie.
Jeśli ma się dokonać rewolucyjna zmiana, to właśnie teraz jest Twój czas. Uważaj tylko na nieprzemyślane
wydatki; nie zdawaj się na hazard w sprawach finansowych i zawodowych.

Drogi Skorpionie, majowa aura energetyczna 2022 roku to czas wyzwań w społecznej sferze życia. Możesz
rozpoczynać nowe projekty zawodowe, z powodzeniem zdawać egzaminy, rozwijać pasje. Masz także ogromne szanse na nowe ciekawe znajomości. Od Ciebie zależy, czy i jak je wykorzystasz. Niektóre z tych znajomości mogą zaowocować przyjaźnią na całe życie. Poza tym wiosenny nastrój i aura kosmiczna sprawią, że
będziesz pełen radości i energii do działania. Nie forsuj się jednak i nie ulegaj wrodzonej skłonności do stawiania wszystkiego na jedną kartę. Maj to czas regeneracji sił i rozwoju, a nie hazardowego podejścia do życia. Jeśli jesteś samotnym Skorpionem, to będziesz miał szansę na poznanie kogoś, kto na dłużej pozostanie
w Twoim życiu. Uważaj na finanse, bo nie wszystko w tej sferze pójdzie po Twojej myśli.

Strzelec (22.11 - 21. 12)

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogi Bliźniaku, maj 2022 roku otworzy przed Tobą szanse w następujących dziedzinach: kariery, nauki
oraz kontaktów międzyludzkich. Zachowaj czujność, bo możesz przegapić ciekawe oferty pracy lub
możliwość awansu. Możesz wykorzystaj sprzyjający czas, by podnieść kwalifikacje zawodowe, zdać
egzaminy, z sukcesem zakończyć trudne negocjacje. Czas będzie także sprzyjać przemyślanym i gruntownie
przygotowanym inwestycjom. Jeśli interesujesz się ezoteryką, to możesz doświadczyć głębokiego wglądu
w naturę spraw dotąd przed Tobą ukrytych. Wzrośnie też Twoja intuicja i odzyskasz harmonię wewnętrzną.
Oszczędzaj siły fizyczne i nie forsuj się. Jeśli jesteś samotnym Bliźniakiem, na spełnienie w sferze uczuć
przyjdzie Ci jeszcze poczekać.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, maj 2022 roku obdarzy Cię większą wrażliwością na swoje potrzeby duchowe i emocjonalne.
Masz szansę odzyskać poczucie wewnętrznej harmonii, nawet za cenę bezkompromisowej asertywności.
Zmiana postawy może spowodować nieco nerwową atmosferę. Twoi bliscy nie do końca będą bowiem
nadążać za Twoimi zapędami do wybicia się na niezależność. Jeśli jednak nie teraz, to kiedy zaczniesz
być sobą i żyć swoi życiem? Dotyczy to przede wszystkim osobistej sfery życia, choć dotknie także relacji
zawodowych. Czas konfrontacji możesz przetrwać, pozostając łagodnie życzliwy światu i sobie. Możliwe,
że podejmiesz decyzję o zmianie miejsca do życia. W maju warto także zmienić nawyki, które Cię niszczą.
Poza tym okaże się, że ten miesiąc przyniesie niewielkie korzyści finansowe.

Lew (23.07 - 22.08)
Drogi Lwie, maj 2022 to dla Ciebie optymalny czas na urlop oraz inne formy rekreacji. Otaczająca Cię aura
energetyczna pomaga Ci zregenerować siły duchowe i fizyczne. Maj wspiera też Twoje wysiłki dietetyczne
i zabiegi pielęgnacyjne. Nie forsuj się jednak, bo szybko Twoim mottem stanie się „Duch ochoczy, ale
ciało słabe”… Z drugiej strony majowa aura kosmiczna sprzyja Ci we wszystkim, co wymaga skupienia,
wnikliwości i metodycznego podejścia. Zatem możesz z powodzeniem analizować różnorodne kwestie
oraz wdrażać poprawki. Szczególnie warto poświęcić czas na rozwój duchowy oraz rozwijanie naturalnych
talentów. Jeśli wciąż jesteś samotnym Lwem, to na spełnienie w tej sferze życia przyjdzie Ci jeszcze poczekać.

Panna (23.08 - 22.09)
Droga Panno, maj 2022 roku może skłonić Cię do głębokiej refleksji nad celami, do których zmierzasz.
Najprawdopodobniej podejmiesz także radykalne decyzje, które pozwolą Ci zerwać więzi blokujące Twój
rozwój osobisty oraz społeczny. Być może przyjdzie Ci pożegnać kogoś bliskiego. Z drugiej strony masz
realne szanse na sukcesy podczas egzaminów, awans zawodowy oraz nową pracę, która spełni twoje
oczekiwania. Być może, droga Panno, podsumujesz maj jako czas poszukiwać duchowych oraz podróży.
Warto także zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną, choć bardziej posłuż Ci joga niż siłownia. Maj sprzyja także
Twoim celom w dziedzinie zmiany stylu życia. Nowa dieta, zdrowszy jadłospis, kształtowanie fitnesowych
nawyków poprawią Ci nastrój i kondycję.

Drogi Strzelcze, maj 2022 roku to czas dość skomplikowany. Z jednej strony kosmiczna aura pozwala
Ci zregenerować nadwątlone siły i odzyskać nieco wewnętrznej harmonii. Z drugiej strony odczuwasz
duchowy ucisk i czujesz się często niczym w potrzasku. Dlatego w centrum Twoich zainteresowań znajdują
się teraz sprawy osobiste i pozycja społeczna. Możliwe, że dzięki bardziej harmonijnej aurze energetycznej
znajdziesz rozwiązania dla spraw, które od pewnego czasu nie przynosiły satysfakcji. Oszczędzaj jednak siły,
dbaj o siebie, bo osłabienie i stres łatwo przyciągają chorobę. Wiosenny nastrój przyniesie także ożywienie
w kontaktach towarzyskich. Możliwe też, że nowe znajomości przyczynią się do rozwoju Twojej kariery.
Krótka podróż czy weekendowa wycieczka poprawią Ci nastrój.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogi Koziorożcu, maj 2022 roku daje szanse na więcej harmonii w każdej sferze życia. Może nie będzie
tak całkiem miło, gładko i przyjemnie, ale możesz nieco odetchnąć i pozwolić sprawom toczyć się swoim
biegiem bez większej szkody dla siebie. Koniecznie znajdź czas, by zregenerować siły i po prostu cieszyć
się bliskością tych, których kochasz. Twoja rodzina to Twoja opoka, podobnie jak zaufani przyjaciele.
Maj sprawia, że chętniej korzystasz z uroków życia. Możliwe, że rozpoczniesz nowy etap zawodowy lub
rozpoczniesz kursy podnoszące kwalifikacje. Masz także zielone światło w sprawach duchowych i w miłości.
Jeśli jesteś samotnym Koziorożcem, to jeszcze trochę trzeba poczekać na spełnienie w partnerstwie.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogi Wodniku, maj 2022 roku to czas wielu pokus i kilku szans. Od Ciebie zależy, co z nimi zrobisz. Na pewno
warto udać się teraz na krótki urlop, by zregenerować nadwątlone siły i spędzić czas z tymi, których kochasz.
Przede wszystkim jednak poświęć wiele czasu, by uporządkować życiowe priorytety na najbliższe miesiące.
Możliwe, że podejmiesz decyzje, które zmienią Twoją sytuację finansową oraz społeczną. Wymagająca
i skomplikowana energetyka majowa wyzwala Twoje twórcze siły. Dzięki temu możesz wnikliwiej rozważyć
przyczyny dotychczasowych niepowodzeń i podjąć działania naprawcze. Postaraj się jednak nie forsować
się. Ogólnie bowiem maj to czas ostatecznych rozstrzygnięć, zamykania lub kończenia tego, co zaczęte
i odpoczynku, przygotowującego na nowy etap.

Ryby (19.02 - 20.03)
Droga Rybo, maj 2022 roku to czas ożywienia kontaktów towarzyskich i rodzinnych. Maz doskonały czas na
krótki urlop czy weekendowe wypady z rodziną i przyjaciółmi. Maj sprzyja także Twoim sprawom zawodowym, choć nie obędzie się bez trudności spowodowanych zbyt lub za mało energicznym podejściem do
realizacji zadań zawodowych. I właśnie to tracenie rytmu najbardziej Ci teraz przeszkadza w codziennym
życiu. Postaraj się więcej czasu spędzać, aktywnie wypoczywając, wzmacniając ciało fizyczne. Jeśli zostały
jeszcze jakieś niezałatwione sprawy z przeszłości, to jak najszybciej się z nimi uporaj. W maju pojawią się
niepowtarzalne szanse na realizację Twoich planów życiowych. Jeśli, droga Rybo, uchwycisz je, to z czasem
osiągniesz to, co dla Ciebie najważniejsze.
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Świat w pigułce
Kradzież reżimu Kima
Na początku kwietnia doszło do kradzieży 173 tysięcy ethereum oraz 25,5
miliona tokenów USD Coin o łącznej
wartości ponad 620 milionów dolarów. Kryptowaluty oraz tokeny zostały wykradzione przez hakerów z grupy
Lazarus Group z rynku gry komputerowej Axie Infinity. Podejrzewa się, że
przestępcy są ściśle powiązani z władzami Korei Północnej. Eksperci podkreślają, że w ten sposób Kim Dzong Un stara
się pozyskiwać pieniądze na kosztowne
programy wojskowe.

Niecodzienny bagaż
Uwagę celników na amsterdamskim
lotnisku Schiphol zwróciło osiem identycznie wyglądających czerwonych walizek. Wkrótce okazało się, że w środku
znajdowało się ponad 300 tysięcy młodych węgorzy europejskich. Na szczęście wciąż żyły, ponieważ znajdowały się w plastikowych torbach z wodą.
Do Niderlandów przyleciały lotem
z Malezji, jednak wkrótce później miały wyruszyć do Portugalii. Węgorze zostały ostatecznie wypuszczone do kilku
zbiorników wodnych.

O zapomnianej Nigerii…
Być może trudno w to uwierzyć, ale tylko w jednym ataku terrorystów z Boko
Haram na małą miejscowość w stanie
Plateau w Nigerii zginęło ponad 154
osób. Fundamentaliści zaatakowali
rano i przez ponad dwie godziny rabowali oraz niszczyli lokalne domy oraz,
sklepy. Ponad pięć tysięcy mieszkańców musiało uciec. Od początku roku
w Nigerii zginęło już ponad dwa tysiące
osób. Władze państwowe otwarcie przyznają, że nie są w stanie poradzić sobie
z rosnącą w siłę nigeryjską mafią, terrorystami z Boko Haram oraz pozostałymi gangami. Nigeryjskie służby porządkowe sprawują całkowitą kontrolę tylko
w dużych miastach, natomiast w niektórych regionach, szczególnie przygranicznych, zapanowała anarchia.

Nowy premier Pakistanu
Na początku kwietnia premier Imran
Khan został odwołany po tym, jak nie
uzyskał wotum zaufania. Nowym szefem
rządu został Shahbaza Sharifa. Zmianę
ocenia się raczej pozytywnie. Khan,
mimo, że nie był politykiem konserwatywnym, wielokrotnie czynił ustępstwa
na rzecz fundamentalistów. Sharifa jest
politykiem raczej lewicowym. W expose najwięcej uwagi poświęcił kwestiom
socjalnym, a także wykluczył zawarcie

pokoju z Indiami. Pewne obawy budzi nad wyraz pozytywne nastawienie
Sharifa do Chin.

Dewastacja
Diamond Mountain to malowniczy górski ośrodek leżący w Korei Północnej.
Do 2008 roku była to chyba jedyna rzecz,
która łączyła zwaśnione narody. Mimo
że ośrodek znajduje się na północy koreańskiego półwyspu, to mieszczące się
tam hotele oraz ośrodki narciarskie należą do Korei Południowej. W ostatnich
latach pojawiła się szansa na ponowne
otwarcie kurortu. Niewątpliwie byłby to
dodatkowy dochód dla północnokoreańskiego reżimu. Okazuje się jednak, że
Kim Dzong Un ma zupełnie inne zapatrywania, ponieważ na początku kwietnia zarządził… wysadzenie jednego
z dwóch pól golfowych.

Makabryczna kolekcja
Funkcjonariusze Gwardii Cywilnej dokonali odkrycia prywatnej kolekcji ponad 1090 eksponatów taksydermicznych
we wschodniej Walencji w Hiszpanii.
Należały one do znanego przedsiębiorcy, a ich wartość ocenia się na ponad 29
milionów euro. Wśród eksponatów odkryto ponad 405 wypchanych zwierząt,
które należały do chronionych gatunków.
Do najbardziej makabrycznych znalezisk
zalicza się kanapę ze skóry krokodyla
oraz ponad 20 nóg słoni.

Długoletnia kara
Na karę 31 lat więzienia został skazany
Hafiz Muhammad Saeed. Wyrok wydał
pakistański sąd najwyższy i jest on już
prawomocny. Skazanemu zarzucono finansowanie terroryzmu, a także czynny udział w zamachu terrorystycznym
w Mumbaju w 2008 roku. Zginęło wówczas 175 osób, 9 zamachowców, a ponad 500 osób zostało rannych. Saeed
wielokrotnie ukrywał się przed służbami specjalnymi, a także był poszukiwany listem gończym. Za pomoc w jego
schwytaniu wyznaczono nagrodę 10 milionów dolarów.

Kolumbijska spirala nienawiści
Od początku 2022 roku ponad 50 działaczy społecznych poniosło śmierć
w Kolumbii. Jest to liczba bliska rekordu, a niestety nic nie wskazuje na to, aby
sytuacja miała się ustabilizować. Tak
naprawdę trudno jednoznacznie wskazać na przyczynę takiego stanu rzeczy.
Ofiary najczęściej aktywnie działały
na rzecz określonych grup etnicznych,
a także angażowały się w walkę z grupami przestępczymi. Szczególnie niepokoi
brutalność zamachowców. Jeden z działaczy, Jose Pascual Quevedo Velasquez,
został w południe siłą wyciągnięty z lokalu, a następnie na środku ulicy kilkukrotnie postrzelony. Zmarł na miejscu.

Kostarykańskie wybory
Na początku kwietnia w Kostaryce odbyły się wybory, które ostatecznie wygrał
Chaves Robles z Socjaldemokratycznej
Partii Postępu. Jego przeciwnikiem był
Jose Maria Figueres z Partii Postępu.
Robles zapowiedział zmiany w systemie emerytalnym, a także liczne programy, które mają ograniczyć bezrobocie.
Pewne wątpliwości budzi jednak fakt,
że Robles był oskarżony o molestowanie seksualne, a także wielokrotnie negatywnie wypowiadał się na temat równouprawnienia kobiet.

Towarzysz do końca
Oscar Alejandro Hernandez to amerykański turysta, który pewnego dnia wybrał się na górską wycieczkę ze swoim
psem Kingiem. Hernandez nie wrócił
jednak na noc do domu, nie był także widziany przez kilka kolejnych dni.
Zaniepokojona rodzina powiadomiła policję, a ta wszczęła poszukiwania.
Ostatecznie Oscar Alejandro został odnaleziony, ale niestety już nie żył. Przy jego
zwłokach czuwał pies. Był tak bardzo
wychudzony, że miał problemy z utrzymaniem równowagi. Przyczyna śmierci
Oscara nie jest znana, choć podejrzewa
się problemy kardiologiczne. Pies, King,
przebywa obecnie z rodziną zmarłego.

Kontrowersyjna wypowiedź

Kamienne serce

Premier Peru, Annibal Torres, słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi.
7 kwietnia postanowił przemówić do
protestujących, którzy wyrażali niezadowolenie z powodu rosnących cen
żywności oraz nawozów. Podczas przemowy wspomniał postać Adolfa Hitlera.
Podkreślił, że to dzięki niemu Niemcy
stały się potęgą gospodarczą, a skutecznym sposobem na zaradzenie kryzysowi
jest… budowanie autostrad.

Ostatniego dnia marca odbył się proces 33-letniej matki trójki dzieci.
Pochodząca z południowej Grecji kobieta została oskarżona o zamordowanie swojej 9-letniej córki. Oskarżyciel
ponad wszelką wątpliwość wykazał, że
matka celowo podała dziecku bliżej nieokreśloną substancję, która najpierw doprowadziła do trwającej ponad 8-miesięcy śpiączki, a następnie do śmierci.
Przerażające jest również to, że dwójka

pozostałych dzieci również nie żyje.
W tej sprawie toczy się jednak osobny
proces. Oskarżona nie przyznała się do
winy. Podkreśliła, że jej w domu zawsze
panowała radość oraz miłość.

Zbiorowe samobójstwo
Montreux to szwajcarski kurort nad
Jeziorem Genewskim. Jedno z mieszkań na ostatnim piętrze pewnej kamienicy było zamieszkiwane przez rodzinę
z Francji. Składała się ona z 40-letniego mężczyzny, 41-letniej żony, jej siostry bliźniaczki, 15-letniego syna oraz
8-letniej córki. Rodzina od czasu, gdy
przeprowadziła się do Montreux, zdystansowała się od sąsiadów. Już na początku wybuchu pandemii zgromadziła
potężne zapasy pożywienia, a następnie
przez kolejne dwa lata nie opuszczała
domu. Pod koniec marca doszło do tragedii. W godzinach wieczornych członkowie rodziny postanowili popełnić zbiorowe samobójstwo, wyskakując z balkonu
jeden po drugim. Przeżył tylko 15-latek,
który obecnie jest w śpiączce. Motyw
wciąż nie jest do końca znany.

Słynny uciekinier
Niedaleko Port Lavaca w Teksasie
dostrzeżono nietypowego flaminga.
Wzbudził on zainteresowanie, ponieważ na jednej z jego nóg znajdowała się
opaska z numerem 492. Okazało się, że
identyfikator został założony w jednym
z ogrodów zoologicznych w Kansas…
25 lat temu. To właśnie wówczas z parku uciekły dwa flamingi. Jeden właśnie
się odnalazł, natomiast losy drugiego pozostają nieznane.

Szansa na własną wyspę?
Każdy, kto choć raz marzył o własnej
karaibskiej wyspie, może właśnie spełnić swoje marzenie. Pod koniec marca
na sprzedaż zostały wystawione Little St.
James oraz Great St. James, czyli dwie
malutkie wysepki leżące na Karaibach.
Ich wartość szacuje się na około 100 milionów dolarów, choć cena wywoławcza
może być nieco niższa. Należały one do
Jeﬀreya Epsteina, czyli słynnego amerykańskiego finansisty. Z drugiej strony niektórzy uważają, że wyspy były
miejscem wykorzystywania seksualnego dzieci. Epstein miał rzekomo osobiście znęcać się nad swoimi ofiarami,
choć w budynkach znajdujących się na
wyspie nie znaleziono żadnych śladów,
które miałyby potwierdzać powyższe
przypuszczenia.
KAMIL DUDKA
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